
Hjemmearbejdsplads

Sammensæt individuelle arbejdspladser efter behov

Fleksibilitet for både medarbejder og arbejdsgiver

Office Partner   l    Vandmanden 10B   l   9200 Aalborg  SV  l   tlf 96314666 

Fuld service til fast pris 
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LENOVO ThinkVision T24i-10 23.8inch Wide Full HD Monitor

LOGITECH MK540 ADVANCED Wireless Keyboard and Mouse Combo

MK540 Advanced er et trådløst sæt 
bestående af det populære tastatur og 
den velkendte mus der begge er desig-
net med præcision, komfort og pålide-
lighed i tankerne. Tastaturet er i fuld 
størrelse, og den afrundede mus ligger 
perfekt i både venstre og højre hånd.

23,8 tommers Lenovo ThinkVision T24i-10 er en højtydende 
skærm, der muliggør langsigtet produktivitet for avancerede 
data- og grafikprogrammer.
NearEdgeless-skærmen med en opløsning på 1920 x 1080 
gør det nemt at tilslutte flere skærme med en imponerende 
visuel skarphed. ThinkVision T24i-10 leveres med et udvalg af 
porte, herunder fire USB 3.0-porte, VGA, DP og HDMI, så du 
kan øge din produktivitet. Den ergonomiske fod med fuld funk-
tion giver mulighed for at løfte, vippe og dreje, hvilket gør den 
nemmere at bruge. Eye Comfort-certificering via TÜV sikrer, at 
disse skærme er skånsomme for øjnene, hvilket giver dig den 
ønskede komfort.

En kraftig 14” bærbar PC med I5 processor og HD 
kamera, optimeret til virtuelle møder. Windows 10 
Pro 64-bit. 8 GB Ram. 256 GB SSD-disk 
Fingertryksaflæser. 
IR-kamera til ansigtsgodkendelse. 
Der ydes 1 års ombytningsret/garanti

Dynabook Tecra A40

Pris pr. mdr. kr. 169,00

Skærm + tastatur inkl. mus pris pr. mdr. kr. 73,00
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Lexmark XC2235 – multifunktionsprinter

Lexmark M1242 – s/h laserprinter

Har du kun behov for sort/hvid printer, er Lexmark 
M1242, som er en superfin, støjsvag og kompakt 
sort/hvid laserprinter med op til 40 print pr. min.

Printeren leveres med fuldserviceaftale som er 
incl. toner, tekniker, timer og reservedele.

Lexmark C2240 – farve laserprinter

Har du også brug for at printe i farver?
C2240, er en lille kompakt farvelaserprinter 
som leverer op til 38 print pr. minut.

Printeren leveres med fuldserviceaftale som 
er incl. toner, tekniker, timer og reservedele.

Har du også brug for at kunne scanne og kopiere, 
er Lexmar XC2235 det rigtige valg.
Den har et superenkelt brugerdisplay, samtidig 
med at den overholder alle krav ift. GDPR med 
kryptering osv. Den printer og kopierer op til 33 
print pr. minut.

Printeren leveres med fuldserviceaftale som er 
incl. toner, tekniker, timer og reservedele.

Pris pr. mdr. incl. et årligt forbrug på 1.000 s/h- og 1.000 farveprint. kr. 179,00

  Pris pr. mdr. incl. et årligt forbrug på 1.000 s/h- og 1.000 farveprint. kr. 169,00

Pris pr. mdr. incl. et årligt forbrug på 2.000 print. kr. 79,00
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AVer CAM340+ 4K Huddle Room Camera 

Har du allerede en god bærbar PC, men mangler 
et ordentlig kamera, mikrofon og højtaler til dine 
virtuelle møder. 
Så er Aver CAM340 det proffesionelle kamera der 
leverer i 4K og som er superenkelt at aktivere. 
Sæt USB kablet i din bærbare PC, så vil kamera-
et autoinstallere på under 1 min. og du er klar til 
dit møde.

Apple iPhone X

Skal du have en kvalitetstelefon, til hjemmear-
bejdspladsen, kan vi tilbyde refurbished telefo-
ner som leveres med sikkerhedsglas og 2 års 
garanti- i klasse A.
iPhone X, udmærker sig med retina skærm og 
superkamera i 4K.

Alle vores priser er excl. moms men incl. levering og online support.
Priserne er baseret på 36 mdr.

Pris pr. mdr. kr. 135,00

Pris pr. mdr. kr. 79,00


