
Samma priser online och i butik.

Besök www.alina.se

Stort sortiment på datorer & tillbehör.

Öppet 7 dagar i veckan.

Vi reserverar oss för pris- & produktförändringar samt tryckfel. Max 1 annonsvara per kund. Erbjudanden gäller endast t.o.m. 2014-06-25 med reservation för slutförsäljning.

Verbatim 16GB USB-minne
Art.nr: 49063

• Infällbar kontakt
• USB 2.0
• 2 års garanti

49 kr

Max 1
per kund!

Max 1
per kund!

Art.nr: 3020-5450

• Intel Core i3 4130 (Dual Core, 3,4 GHz)
• Windows 7 Professional 64-bit
• 3 års garanti & på platsen-support

Liten kontorsdator från Dell

27” LED-skärm från Acer
Art.nr: UM.HS1EE.C01

• 27” Full HD LED-skärm
• HDMI-ingång
• Perfekt för fi lm och streaming

1499 kr

2499 kr

Rek. pris:  3190 kr

Art.nr: F0Z53EA#UUW

• AMD E-Series E1-2100 Dual Core
• 4GB RAM-minne & 500GB hårddisk
• 15,6” HD-ready LED-skärm
• HDMI-utgång

15,6” hemdator från HP

Midsommarafton: Stängt
Midsommardagen: Stängt

Midsommartider

I övrigt öppet som vanligt. 

Adress: Kungsgatan 12
Tel: 011 – 28 83 03
E-post: norrkoping@alina.se
Hemsida: www.alina.se

4490 kr

Rek. pris:  4990 kr

Detta är endast ett urval av våra 
erbjudanden.

Du hittar ännu mer i vår butik på 
Kungsgatan 12!

Samsung Galaxy Tab Pro

1790 kr
Från:

2790 kr
Från:

Art.nr: SM-T320NZKANEE / SM-T320NZWANEE

• 10,1” eller 8,4” skärm med imponerande 
skärpa och hög upplösning (2560×1600)

• Skapa, redigera och spara dokument i Hancom 
Offi ce (kompatibelt med Microsoft Offi ce)

• Med Remote PC kan du via din tablet styra och 
komma åt fi ler som fi nns på din dator, även 
när du är ute

• Tunn och lätt tablet med baksida i konstläder
• Skapa upp till 8 olika användarprofi ler på 

samma tablet

Samsung Galaxy Tab 4
Art.nr: SM-T320NZKANEE / SM-T320NZWANEE

• Bättre upplevelse av musik och fi lm med 
kraftfull Quad Core-processor.

• Skapa, redigera och spara dokument i Hancom 
Offi ce (kompatibelt med Microsoft Offi ce).

• Med Multi window kan du ha två fönster öppna 
bredvid varandra.

• Plats för micro SD-kort för att kunna lagra mer 
och enkelt fl ytta fi ler.

• Brett fi lstöd för t ex fi lm- och ljudfi ler (MKV, 
MP4 m fl ).


