
HUAWEI MEDIAPAD T1 10" 4G

225 € sis. alv
Huawei Mediapad T1 10" 4G

 

Tyylikkään ja tehokkaan tabletin sulavalinjainen unibody - muotoilu ja pintamateriaali tuntuvat 
miellyttävältä käytössä. Laitteen neliydinsuorittimen suorituskyky takaa sovellusten ja ohjelmien sujuvan 
toiminnan.

Tärkeimmät ominaisuudet

•9.6" IPS HD (1280 x 800) näyttö
•Google Android 4.4 (KitKat)) + Emotion UI 3.0
•Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 1.20 GHz neliydinprosessori
•Muisti laajennettavissa microSD -kortilla (max. 64GB)
•LTE Cat4 (150Mbit/s DL, 50Mbit/s UL, HSDPA+ (42 Mbit/s DL, 5.76 Mbit/s UL), Wi-Fi 
802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4.0, GPS/A-GPS, GLONASS, BDS
•4800mAh Lithium-Polymeeriakku SmartPower 2.0 -teknologialla



HUAWEI MEDIAPAD T1 7" WI-FI
100 € sis. Alv
Huawei MediaPad T1 7" Wifi

 

Huawei MediaPad T1 on muotoiltu siroksi tabletiksi, sillä paksuutta laitteen alumiinisesta rungosta 
löytyy vain 8.5mm ja painoakin vain n. 278g. Tabletin kirkas 7.0" näyttö toistaa kuvaa 1024 x 600 
pikselin tarkkuudella ja laajoilla katselukulmilla. Siron ulkokuorensa alle T1 kätkee hyvin 
energiatehokkaan 1.2GHz 4-ydin prosessorin ja 1 GB RAM muistia. Tallennustilaa laitteesta löytyy 8 
GB jota pystyy lisäämää kätevästi mikro SD -kortilla aina 32 GB asti. Lisäksi laitteen suurikapasitettinen 
4100mAh akku mahdollistaa esimerkiksi jopa 12 tuntia videotoistoa, tehden laitteesta ultimaattisen 
mediapartnerin. T1 sisältää myös 2 MP / 2 MP kamerat ja nopean Wifi yhteyden.

•Tarkka 7" näyttö laajoilla katselukulmilla
•Vahva ja eneriatehokas 1.2GHz 4-ydin prosessori
•Ohut ja hyvin kevyt runko
•Pitkäkestoinen akku



DELL 3120 
N2840/11.6HD/4/16GBEMMC/COS/1CR
405 € sis. Alv

 
Dell Chromebook 11 on opiskelijakäyttöön suunnattu kannettava tietokone jossa on huomioitu 
opiskelijaelämän vaatimukset niin kestävyyden kuin muotoilun osalta. Kumista valmistettu näytön ja 
rungon reunus vaimentaa iskuja ja antaa erinomaisen suojan repussa kuljetettaessa. Hyvin tiivistetty 
näppäimistö ja kosketusalusta tarjoavat alan parhaan roiskesuojauksen opiskelijoiden näppäimistöille. 
180 asteen kulmassa taittuva sarana vähentää kanteen kohdistuvaa kuormitusta ja mahdollistaa näytön 
taittamisen litteäksi. Monikäyttöinen näyttö helpottaa tietokoneen käyttöä ryhmässä usean oppilaan 
kesken erilaisilla tavoilla.

Tärkeimmät ominaisuudet:

•yhden vuoden Dell nouto/palautus takuu
•heijastamaton 11.6" HD LED näyttö (1366x768)
•Intel Celeron N2840 2-ydinsuoritin (max 2,58GHz)
•integroitu Intel HD Graphics näytönohjain
•2GB DDR3L keskusmuistia
•16GB e-MMC SSD
•integroitu HD webkamera ja mikrofoni
•Intel AC7260 WLAN ja Bluetooth 4.0
•HDMI 1.4 näyttöliitäntä
•1kpl USB 2.0 ja 1kpl USB 3.0 liittimiä
•Kensington -lukkopaikka
•integroitu Secure Digital (SD) muistikortinlukija
•Google Chorome OS



BROTHER DCP-9015CDW 16PPM DUPL WIFI
320 sis. Alv
Brother DCP-9015CDW

 

Nopea verkkovärimonitoimilaite 2-puoleistulostuksella .

•Tulostusnopeus 18 sivua minuutissa
•Tulostustarkkuus jopa 2400 x 600 dpi
•192 Mt muisti
•250 arkin paperikapasiteetti
•USB 2.0 tietokoneliitäntä ja langaton verkkoliitäntä

3 vuoden takuu, sisältäen SWAP-laitevaihtotakuun, edellyttäen, että tuote rekisteröidään 60 päivän sisällä 
ostopäivästä (www.brother.fi). Muuten takuu 2 vuotta.

Huom! Laitteen mukana ei toimiteta kaapeleita. 



HONOR 7 LITE GREY
205 € sis. Alv
Huawei Honor 7 Lite Harmaa

 
Honor 7 Liten tehokas 8-ydinprosessori ja massiivinen 3000mAh akku ovat voittamaton yhdistelmä 
tässä hintaluokkansa huipussa! Honor 7 Lite on myös luokkansa ensimmäinen sormenjälkitunnistimellä 
varustettu älypuhelin. Sormenjälkilukija turvaa puhelintasi ja avaa sen kosketuksellasi 0.5 sekunnissa! 
Kahdella laadukkaalla kameralla ja kameraominaisuuksilla taltioit elämänmenosi autenttisena 
yksityiskohdista tinkimättä. Tyylikäs alumiininen metallirunko on miellyttävä kädessä ja kestää käyttöä.

•5.2" FHD näyttö (1920 x 1080)
•Android6.0 + Huawei Emotion UI 4.1
•2GB RAM, 16GB ROM
•Akku 3000mAh
•13MP takakamera automaattitarkennuksella ja LED-salamalla
•8MP etukamera
•Kirin 650 8-ydinprosessori (4x1.7GHz+4x2.0GHz)
•Kaksi SIM-korttipaikkaa




