AKCE letošního AniFilmu
Ke každému notebooku, který si vyberete z
výprodejových modelů z Anifilmu můžete
získat 500GB externí disk pro zálohování,
fotografie, filmy a videa za zvýhodněnou
cenu.

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

39%

500 Kč

1 290 Kč

790 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

13%

1 500 Kč

11 490 Kč

9 990 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

13%

2 000 Kč

14 990 Kč

12 990 Kč

• externí HDD disk 2,5",
• kapacita 500GB pro Vaše data,
• nejrychlejší rozhraní USB 3.0,
• ideální na zálohování,
• záruka 2 roky.

Trhák AniFilmu kancelářský notebook HP 15-bs150nc
Dostupný notebook HP 15 pro každodenní
použití. Díky rychlému SSD disku a i3
procesoru zvládnete běžné kancelářšké
povinnosti i zábavu.
• 15,6" matný displej v HD rozlišení,
• originální Windows 10 Home,
• dvoujádrový procesor Intel® Core™ i3,
• operační paměť 4 GB,
• rychlý disk SSD 240GB,
• CD,DVD vypalovačka,
• WI-FI, Bluetooth 4.0,
• 3x USB - z toho 2x rychlé USB 3.1,
• HDMI pro snadné připojení s TV,monitorem
• čtečka karet SD ,
• výdrž na baterii 8 hodin - až 5,5 hodiny při přehrávání
videa.

Výkonný notebook Lenovo V130
Lenovo V130 přináší vysoký výkon se
vzorovaným, texturovaným krytem, který
vyniká moderním stylem. Jednoduchý a čistý
design zahrnuje jednodílný touchpad a pant
otočný o 180°, který je perfektní pro
spolupráci.
• 15,6" displej ve FULL HD rozlišení,
• originální Windows 10 Home,
• dvoujádrový procesor Intel® Core™ i5-7200U,
• rozšířená operační paměť 8GB,
• rychlý disk pro Vaše data 256GB SSD,
• grafická karta Intel® HD Graphics 620,
• Web kamera, číselná klávesnice,
• WI-FI, Bluetooth 4,1,
• 2x USB 3.0,
• HDMI pro snadné připojení s TV, monitorem,
• DVD mechanika, čtečka karet SD ,
• výdrž na baterii až 6 hodin.

Business pracovní notebook Acer TravelMate P2

Posuňte svou pracovní produktivitu na ještě
vyšší úroveň díky notebookům řady
TravelMate P2. Díky kombinaci výkonu,
mobility i odolnosti, široké škále praktických
funkcí pro podnikání a možností připojení má
tento notebook vše, čím by měl profesionální
notebook disponovat.

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

12%

2 200 Kč

18 990 Kč

16 790 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

11%

1 570 Kč

14 560 Kč

12 990 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

8%

1 365 Kč

16 755 Kč

15 390 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

12%

1 300 Kč

10 990 Kč

9 690 Kč

• 15,6" displej ve FULL HD rozlišení,
• originální Windows 10 Pro,
• dvoujádrový procesor Intel® Core™ i5-7200U,
• rozšířená operační paměť 8GB,
• SSD disk 256GB - až 10x rychlejší než disk běžný,
• čtečka otisku prstu, podsvícená klávesnice,
• DVD mechanika, čtečka karet SD , TPM čip,
• USB 3.1 Type-C, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, HDMI, VGA .

Acer Aspire 5
Hliníkový Aspire 5 byl navržen tak, aby splnil
i ta vaše největší očekávání. Tento model
Vám nabídne vysoký výkon pro každodenní
práci.
• 15,6" displej ve FULL HD rozlišení s IPS panelem pro
věrohodné barvy,
• originální Windows 10 Home,
• procesor Intel Core i3-7100U ,
• operační paměť 4GB ,
• rychlý pevný disk 256GB SSD,
• podsvícená klávesnice,
• výdrž baterie až 7 hodin,
• HDMI pro snadné propojení s TV,
• 1x rychlé USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1x USB-C,
• hliníkové šasi.

Stylový notebook ASUS VivoBook X540UB

Hledáte elegantního společníka do práce
nebo na domácí zábavu? Potom vás zaujme
notebook ASUS X540UB, který je vybaven
kvalitním hardwarem, svižným softwarem a
propracovanou konstrukcí. Notebook je
perfektní volbou pro všechny, kdo jsou často
v pohybu.
• Originální Windows 10,
• 15,6" matný FULL HD displej,
• nejmodernější procesor Intel® Core™ i5-8250U ,
• pevný disk 256GB,
•
•
s
•

rozšířená operační paměť 8GB,
samostatná grafická karta NVIDIA® GeForce® MX110
vlastní 2GB pamětí,
WiFi, Bluetooth, HDMI,

• 3x USB - z toho 2x rychlé USB 3.0,
• DVD vypalovačka,
• moderní, designové šasi.

Cenově dostupný notebook ASUS X540MA
Dostatečnou jemnost a kvalitu vašeho
obrazu zajistí Full HD rozlišení, které dodá
15,6" displeji maximální preciznost. ASUS
vybavil tento model ještě funkcí Splendid,
která se postará o reálnost a čistotu všech
barev. Své digitální vzpomínky a další
soubory uvidíte v těch nejreálnějších
barvách.
• Originální Windows 10,
• 15,6" Full HD displej s antireflexní úpravou,
• čtyřjádrový procesor Intel® Pentium® N5000,
• rychlý pevný disk SSD 256GB,
• číselná klávesnice, čtečka paměťových SD karet,
• WiFi, Bluetooth 4.1,
• HDMI pro připojení k monitor či TV,
• 3x USB - z toho 1x USB 3.0.

Stylový notebook HP 250 G5

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

18%

2 500 Kč

13 990 Kč

11 490 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

11%

1 650 Kč

15 640 Kč

13 990 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

18%

1 982 Kč

10 972 Kč

8 990 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

6%

700 Kč

10 990 Kč

10 290 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

50%

5 000 Kč

9 990 Kč

4 990 Kč

Poctivý a výkonný notebook pro každou
práci i zábavu.Díky rychlému SSD disku vám
notebook nastartuje za několik sekund
• Originální Windows 10,
• 15,6" matný FULL HD displej,
• procesor Intel® Core™ i3-5005U,
• rychlý pevný disk 256GB SSD,
• 4GB operační paměť,
• DVD mechanika,
• HDMI pro připojení k monitoru,
• WiFi, Bluetooth,
• 3x USB - z toho 1x USB 3.0, čtečka SD karet.

Každý den stylově s hliníkovým Acer Aspire 5

Hliníkový Acer Aspire 5 byl navržen tak, aby
splnil i ta vaše největší očekávání. Nádherný
tenký design ještě podtrhuje elegantní
texturu a vnitřní povrch z hliníku.
Vychutnávat si můžete i kvalitní videohovory
s rodinou pomocí vestavěné HD kamery a
duálního systému mikrofonu.
• Operační systém Windows 10,
• výkonný procesor Intel Core i3-6006U,
• disk pro Vaše data 1000GB + 240GB SSD
• brilantní 15,6" IPS displej ve FULL HD rozlišení,
• operační paměť 4GB,
• grafická karta NVIDIA GeForce with CUDA 940MX s
vlastní 2GB pamětí,
• připojení WiFi, Bluetooth,
• USB 3.1 Type-C , 1x USB 3.0 , 2x USB 2.0,
• HDMI, čtečka paměťových karet,
• výdrž baterie až 7 hodin.

ASUS VivoBook X540NA
Cenově dostupný notebook. Odolná
konstrukce pomáhá chránit notebook proti
každodenním nástrahám. I v této ceně má
rychlý SSD disk,, díky kterému nastartuje za
několik sekund
• 15,6" displej v HD rozlišení,
• Operační systém Windows 10,
• čtyřjádrový procesor Intel Pentium N4200,
• operační paměť 4GB,
• rychlý pevný disk 128GB SSD,
• DVD mechanika,
• čtečka karet SD, WiFi, Bluetooth,
• HDMI pro připojení k monitoru či TV.

Lenovo V130 s otočným displejem o 180°
Notebook do firemního prostředí. Odolná
konstrukce, rychlý procesor a SSD disk vám
bude každodenním parťákem v práci i doma.
• Operační systém Windows 10,
• matný displej 15,6" ve FULL HD rozlišení,
• procesor Intel Core i3-6006U,
• operační paměť 4GB,
• pevný disk pro Vaše data 256GB SSD,
• čtečka karet SD,
• HDMI pro snadné připojení s TV.
• výdrž baterie až 6 hodin.

Lenovo IdeaPad S210 - použitý notebook, záruka 6 měsíců
malý lehký notebook. Ideální do kabelky na
cesty, nebo na domácí surfování u televize…
Překvapí vás rychlám startem díky SSD disku
• Operační systém Windows 10,
• dotykový displej 11,6" v HD rozlišení,
• procesor Intel Pentium 987U,
• operační paměť 4GB,
• pevný disk 256GB SSD (záruka 3 roky na disk)
• čtečka karet SD,
• HDMI pro snadné připojení s TV.
• hmotnost jen 1,4kg, elegantní bílá barva

Lenovo Z50-75 - použitý notebook, záruka 6 měsíců

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

63%

10 000 Kč

15 990 Kč

5 990 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

29%

4 000 Kč

13 990 Kč

9 990 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

34%

10 073 Kč

30 063 Kč

19 990 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

31%

3 253 Kč

10 573 Kč

7 320 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

26%

12 804 Kč

49 990 Kč

37 186 Kč

Výkonný notebook vhodný i na hry.
• Operační systém Windows 10,
• displej 15,6" ve FULL HD rozlišení,
• procesor AMD A10-7300
• operační paměť 8GB,
• pevný disk pro Vaše data 256GB SSD,
• samostatná grafická karta AMD R6 M255DX 2GB
• HDMI pro snadné připojení s TV.
• numerická klávesnice

Acer Swift 1
Lehlá, elegantní prvotřídní konstrukce pro
každodenní práci na počítači. Celokovolé
tělo, až 12hodinová výdrž na baterii, čtečka
otisku prstů
• 14" displej ve FULL HD rozlišení,
• Operační systém Windows 10,
• čtyřjádrový procesor Intel Pentium N5000,
• operační paměť 4GB,
• rychlý pevný disk 256GB SSD,
• podsvícená klávesnice, čtečka otisku prstu,
• HDMI pro připojení k monitoru či TV.
• čtečka karet SD, WiFi, Bluetooth,
• celokovové šasi, váha pouhých 1,3kg,
• výdrž na baterii až 12 hodin.

Nejvyšší výkon? Tablet? PC? - to je Acer Switch 5
Notebook Switch 5 v prémiovém designu je
připraven na každodenní, efektivní
používání. Používat jej můžete jako tablet,
počítač. Pro lepší ovládání můžete používat i
stylus, který je součástí tohoto modelu.
• 12" dotykový displej v brutálním QHD rozlišení
(2160x1440pix) s IPS panelem pro věrohodné barvy,
• operační systém Windows 10,
• procesor Intel® Core™ i7-7500U,
• rozšířená operační paměť 8GB,
• podsvícená klávesnice, čtečka otisku prstu,
• rychlé úložiště 512GB SSD pro Vaše data,
• přední kamera 2MPix - 5Mpix zadní kamera pro
fotografování,
• aktivní stylus - Active Pen pro lepší ovládání,
• možnost dockování přes USB-C (PD a DP)
• 1x USB-C, 1x USB 3.0, , WiFi, Bluetooth,
• výdrž baterie až 10,5 hodiny.

Acer Chromebook Spin 11 nejen pro studenty
Maximalizujte efektivitu výuky studentů s
tímto flexibilním nástrojem, který jim
pomůže získat z jejich vzdělávání co nejvíce.
• operační systém Google Chrome, aplikace Android
• multidotykový displej 11,6" s IPS panelem pro ostré
a věrohodné barvy Gorilla Glass,
• čtyřjádrový procesor Intel N3450,
• operační paměť 4GB,
• disk 64GB SSD,
• WiFi, Bluetooth, USB-C s podporou Display Port,
• stylus pro ještě lepší ovládání,
• výdrž baterie až 10hodin.

Nařvaná bestie Acer Switch 7
Acer Switch 7 je dokonalé spojení super
výkonu a flexibility. Díky automaticky
výsuvnému i zatažitelnému stojanu vám pro
dosažení dokonalého úhlu stačí jen jedna
ruka.
• 13,5" dotykový displej v brutálním QHD rozlišení
(2160x1440pix) s IPS panelem pro věrohodné barvy,
• operační systém Windows 10 Professional,
• čtyřjádrový procesor Intel® Core™ i7-8550U,
• rozšířená operační paměť 16GB,
• samostatná grafická karta NVIDIA® GeForce®
MX150 s vlastní 2GB pamětí,
• podsvícená klávesnice, čtečka otisku prstu,
• uložiště 512GB SSD pro Vaše data,
• aktivní stylus - Active Pen pro lepší ovládání,
• možnost dockování přes USB-C (PD a DP)
• hliníkové šasi, váha pouhých 1,6kg,
• čtečka paměťových karet,
• 1x USB-C, 1x USB 3.0, , WiFi, Bluetooth,
• výdrž baterie až 10 hodin.

Samsung Galaxy A8 v krásné zlaté barvě

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

27%

2 700 Kč

9 990 Kč

7 290 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

43%

2 300 Kč

5 290 Kč

2 990 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

22%

1 209 Kč

5 399 Kč

4 190 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

24%

1 260 Kč

5 250 Kč

3 990 Kč

Samsung Galaxy A8s duálním selfie
fotoaparátem, velkým Infinity displejem,
certifikací IP68 a novými funkcemi pro
každodenní použití. Plnohodntný DualSIM
slot (SIM + SIM + micro SD) otevírá širší
možnosti a jako jediný model série A vás
Galaxy A8 společně s Gear VR vtáhne do
světa virtuální reality.
• operační systém Android
• procesor Octa Core,
• operační paměť 4GB,
• uhlopříčka 5,6" ve vysokém rozlišení,
• uložiště 32GB - možno rozšířit až o 256GB,
• přední fotoaparát - duální 16MPix - zadní kamera
16Mpix pro fotografování,
• čtečka otisku prstů,
• DUAL SIM - 2x NANO SIM + paměťová karta,
• moderní zlatá barva.

Mobilní telefon Huawei P10 lite dual SIM
Odlehčená verze špičkového modelu P10,
která však nepostrádá výkon, styl ani
moderní technologie svého vzoru. Těšit se
opět můžete na prémiové zpracování a
aktuální systém Android.
• operační systém Android
• osmijádrový procesor Kirin658,
• operační paměť 3GB,
• uhlopříčka 5,2" ve FULL HD rozlišení,
• uložiště 32GB - možno rozšířit až o 128GB,
• přední kamera 8MPix - 12Mpix zadní kamera pro
fotografování,
• čtečka otisku prstů,
• nanoSIM - SIM slot je hybridní, buď použijete 2 SIM
nebo 1 SIM a paměťovou kartu.

Mobilní telefon Samsung Galaxy J5
Kromě svých vynikajících technických
parametrů a množství praktických funkcí vás
chytrý telefon Galaxy J5 od společnosti
Samsung nadchne i stylovým designem. Jeho
kovové provedení vás okouzlí na první
pohled, zároveň oceníte jeho ergonomickou
a pevnou konstrukci.
• operační systém Android 7 Nougat ,
• osmijádrový procesor Samsung Exynos 7870,
• operační paměť 2GB,
• uhlopříčka 5,2" v HD rozlišení,
• uložiště 16GB - možno rozšířit až o 256GB,
• přední kamera 13MPix - 13Mpix zadní kamera pro
fotografování,
• čtečka otisku prstů,
• DUAL SIM - 2x NANO SIM + paměťová karta.

24" monitor Acer B246HYLA s IPS panelem
Monitory řady B6 nabízejí díky displeji s
vysokým rozlišením a živým barvám
dynamické a energické zobrazení, a jsou
proto ideální pro použití v kancelářském
prostředí, knihovnách a počítačových
laboratořích. Díky ergonomické konstrukci
lze s monitory pohodlně pracovat po celý
den.
• uhlopříčka 23,8" s IPS panelem pro špičkové barvy ,
• matná povrchová úprava ve FULL HD rozlišení ,
• redukce modrého světla,
• možnost otočení monitoru, výškově nastavitelný,
• digitální i analogové vstupy: DVI, VGA, DP
• VESA - možnost uchycení na zeď,
• vestavěné reproduktory,
• 3 roky záruka Next Business Day.

Multifunkční tiskárna EPSON EcoTank L6190

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

27%

3 332 Kč

12 322 Kč

8 990 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

37%

2 966 Kč

7 956 Kč

4 990 Kč

Omezte náklady na tisk pomocí tiskárny
EcoTank ITS 4 v 1 od společnosti Epson bez
inkoustových kazet. Tyto inkoustové tiskárny
umožňují dosáhnout extrémně nízkých
nákladů na stránku. Jedná se o výtěžnost až
14.000 stran černobíle a 11.200 stran
barevně.
• Automatický oboustranný tisk,
• automatický podavač dokumentů,
• WiFi, WiFi Direct, Ethernet a bezplatné aplikace pro
mobilní tisk,
• rychlost tisku až 33 stran černě; 20 stran barevně,
• XXL inkousty v ceně tiskárny (náplně na 14tis stran
černobílé a 11tis stran barevné)
• záruka 3 roky.

Multifunkční tiskárna EPSON WF-C5710DWF
Toto multifunkční zařízení 4 v 1 pro malé
pracovní skupiny je ideální do firemního
prostředí od malých kanceláří až po velké
firmy, ve kterých se například běžně
používala laserová zařízení a které nyní
plánují omezit náklady, zvýšit produktivitu a
zkrátit prostoje.
(cenu určíme podle stavu náplní)
• Automatický oboustranný tisk i skenování, kopírování a
faxování,
• až o 80 % nižší spotřeba energie ve srovnání s
konkur. laserovými tiskárnami,
• rychlost tisku až 34 stran černě i baravně,
• tisk důvěrných úloh,
• nejpokročilejší technologie tiskových hlav Epson,
• XL náplně na 5000 str.,
• přímé skenování do tiskárny bez použití počítače, přímý
tisk z USB.
• voděodolný tisk,
• záruka 3 roky.

