
4390 kr

• Kristallklar, extremt högupplöst skärm   
(10,1 tum, 2560 x 1600 pixlar / 299 PPI) 

• Blixtsnabb Samsung Exynos 5 Octa   
(4 kärnor, 1,9GHz och låg strömförbrukning)

• Skapa upp till 8 olika anvädarprofiler på  
samma tablet

Samsung Galaxy TabPro 10.1

Art.nr: SM-T520NZWANEE

Köp till!

375 kr

Samsung 32GB 
Micro SD Class 10

Handla idag – betala om 90 dagar!
Ingen uppläggningsavgift, ingen ränta. Endast 35 kr i avi-avgift tillkommer.

Månadens erbjudanden från Alina.

www.alina.se
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EXPERTER PÅ SÄKERHETSKOPIERING.

Seagate har mångårig erfarenhet av att tillverka stabila lösningar för 
säkerhetskopiering – både för hemanvändare och företagare.

999 kr
Rek. pris:  1590 kr

En 2,5”-disk kostar lite mer per GB men är å andra sidan betydligt 
mycket smidigare och drivs helt via USB-porten. 

3,5”-diskar är lite större och behöver kopplas in i väggen för ström-
försörjning. Fördelen med dessa är att priset per GB blir lägre och är 
utmärkta för mer stationärt bruk.

Vad är skillnaden mellan 
2,5” och 3,5”?
2,5”-diskar är betydligt mindre och kräver mindre ström. 

Backup Central 3TB
Art.nr: STCG3000200

•  Säkerhetskopiera flera PC- och Mac-datorer
•  Strömma ditt centraliserade mediabibliotek trådlöst* 

till din spelkonsoll, mediaspelare och Smart-TV
• Kom åt innehållet, var du än befinner dig, via en   

webläsare eller gratisappen för surfplattor och smarta 
telefoner

Allting samlat till slut. Alla dina videos, foton och musik 
lagrat på en enhet - ditt personliga moln. 

Wireless Plus 1TB
Art.nr: STCK1000200

Din surfplattas bästa vän! Njut av ditt innehåll var 
som helst. Inga sladdar. Inget nät. Inga suckar.

1599 kr

Rek. pris:  1899 kr

• Bär med dig över 500 filmer eller 
tusentals bilder, låtar och dokument

• Strömma upp till tre HD-filmer till 
olika enheter samtidigt

• Upp till tio timmars batteritid

Business Storage 4TB NAS
Art.nr: STBN4000200

Installationen tar endast tio minuter, därefter kan du dela 
filer med kollegor och klienter, när som helst, vart som helst.

2290 kr

Rek. pris:  2590 kr

• Automatisk backup 
• Hårdvarubaserad kryptering
• NAS-till-NAS offsite backup
• Stöder RAID-konfigurationer för ökad 

säkerhet. 

Backup Plus
•  Möjliggör säkerhetskopiering av dina mobila  

enheter med hjälp av Seagates gratisapp
•  Dela enkelt filer mellan Windows- och  

Mac-datorer
• Drivs via USB-anslutningen – ingen extra ström-

försörjning 

Portabla hårddiskar
Dessa strömförsörjs via USB-porten på din dator. 
Dessutom är dom väldigt små och tas enkelt 
med på resan eller när du pendlar.

Externa hårddiskar
Externa hårddiskar erbjuder massvis av lagring 
per krona. Utmärkt för säkerhetskopiering i 
hemmet. Strömförsörjs via egen nätdel.

1000GB: 699 kr
Rek.pris: 790 kr

1099 kr
Rek.pris: 1290 kr

2000GB:

2000GB: 790 kr
Rek.pris: 1090 kr

1090 kr
Rek.pris: 1290 kr

3000GB:

1490 kr
Rek.pris: 1690 kr

4000GB:

799 kr
Rek. pris: 849 kr

Backup Plus Slim 1TB
Art.nr: STDR1000200

Alltid redo. Bär med dig din backup. Tunn, 
lätt och enkel säkerhetskopiering som är bra att 

ha med sig.

3,5”
2,5”

2,5”

2,5”

2499 kr

Rek. pris: 2990 kr

Backup Plus Fast 4TB
Art.nr: STDA4000200

Upp till dubbla kapaciteten och 
hastigheten jämfört med andra portabla 

hårddiskar.

2,5”

*Kräver trådlös router

1199 kr

Rek. pris: 1295 kr

Backup Plus Slim 2TB
Art.nr: STDR2000200

Alltid redo. Bär med dig din backup. Tunn, 
lätt och enkel säkerhetskopiering som är bra att 

ha med sig.

2,5”

www.alina.se

Vi reserverar oss för pris- & produktförändringar samt tryckfel. Max 1 annonsvara per kund med reservation för slutförsäljning. Erbjudanden gäller max t.o.m. 2014-04-08.



• 540 MB/s läshastighet
• 410 MB/s skrivhastighet
• Strömsnål och driftsäker

120GB 840 EVO SSD
Art.nr: MZ-7TE120BW

699 kr
Rek. pris:  890 kr

250GB 840 EVO SSD
Art.nr: MZ-7TE250BW

• 540 MB/s läshastighet
• 410 MB/s skrivhastighet
• Strömsnål och driftsäker

1199 kr

Rek. pris:  1499 kr

Montering av SSD i PC

195 kr

Vi monterar en SSD i din laptop eller stationära PC  
med valfri SSD (köpes separat). OBS! Installation 

av operativsystem ingår inte i tjänsten.

Komplett SSD-uppgradering

795 kr

Vi uppgraderar din laptop eller stationära dator 
med valfri SSD-disk (köpes separat). Förutom 

montering installerar vi även operativsystem samt 
lägger in alla de senaste uppdateringarna. 

Trådlös laserprinter från Samsung
Art.nr: SL-M2022W/SEE

• Svart-vit laserskrivare
• Wifi eller NFC-anslutning
• Enkel och säker installation med WPS 

749 kr
Rek. pris:  899 kr

Trådlös färglaser från Samsung
Art.nr: SL-C410W/SEE

• Högupplöst färglaserskrivare
• Wifi eller NFC-anslutning
• Stöd för Google Cloud Print

1399 kr

Rek. pris:  1795 kr

3490 kr4390 kr

Galaxy TabPro 10.1
Art.nr: SM-T520NZWANEE

• Kristallklar, extremt högupplöst skärm   
(10,1 tum, 2560 x 1600 pixlar / 299 PPI) 

• Blixtsnabb Samsung Exynos 5 Octa   
(Dubbla Quad-core, 1,9GHz + 1,3 GHz, låg strömförb.)

• 2GB RAM och 16GB lagring (utbyggbart med ytterligare 64GB)
• Skapa, redigera och spara dokument i Hancom Office  

(fullt kompatibelt med Microsoft Office)
• Skapa upp till 8 olika användare på samma tablet
• Android 4.4 ”KitKat”

Galaxy TabPro 8.4
Art.nr: SM-T320NZKANEE

• Kristallklar, extremt högupplöst skärm    
(8,4 tum, 2560 x 1600 pixlar) 

• Fyrkärnig Snapdragon 800 (Quad-core, 2,3GHz)
• 2GB RAM och 16GB lagring (utbyggbart med ytterligare 64GB)
• Skapa, redigera och spara dokument i Hancom Office   

(fullt kompatibelt med Microsoft Office)
• Skapa upp till 8 olika användare på samma tablet
• Android 4.4 “KitKat”

• Full HD LED-skärm (1920 x 1080)
• ADPLS-panel för bästa färgåtergivning
• HDMI och VGA

24” PLS LED-skärm från Samsung
Art.nr: LS24C570HL/EN

1190 kr

Rek. pris:  1790 kr

• Full HD LED-skärm (1920 x 1080)
• Pivot-funktion – vrid skärmen 90 grader
• Dubbla HDMI-ingångar

27” designskärm från Samsung
Art.nr: LS27C750PS/EN

1990 kr

Rek. pris:  2990 kr

Samsungs snabbaste microSD-kort 
med UHS-1

Samsungs microSD Pro använder NAND-minne av högsta kvalitet 
och stödjer UHS-1. De här är Samsungs snabbaste minneskort 
med läshastigheter på upp till 70 MB/s och skrivhastigheter på 
upp till 20 MB/s. De är perfekta för smartphones och surfplattor.

16GB Micro SDHC Class 10
Art.nr: MB-MGAGBA/EU

195 kr

32GB Micro SDHC Class 10
Art.nr: MB-MGBGBA/EU

375 kr

64GB Micro SDXC Class 10
Art.nr: MB-MGCGBA/EU

545 kr

NYHETER FRÅN SAMSUNG

VILKA ÄR SAMSUNG?
Samsung grundades 1969 och är idag ett av världens absolut 
största företag. Samsung är också ledande inom hemelektronik 
med innovativa produktserier inom såväl mobiltelefoner och surf-
plattor som monitorer och TV-apparater.

Art.nr: S2 Art.nr: SSDUPGR

www.alina.se
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8” Toshiba Encore
Art.nr: PDW09E-004017N5

1990 kr

Rek. pris:  2490 kr

• Intel® Atom Z3740 Quad Core
• 8” HD Ready IPS-skärm
• 2GB RAM och 32GB SSD

Köp till!

Office Hem och Student
2013 ingår!

Apple iPad Air 16GB / Wifi / Space Gray
Art.nr: MD785KS/A

• Apple Cyclone A7  (1,3 GHz Dual Core)
• 9,7” Retina-skärm
• Senaste iOS 7.0

15,6” laptop med Quad-core
Art.nr: NX.M81ED.078

2990 kr

Rek. pris:  3490 kr

• Fyrkärnig processor från AMD
• 4GB RAM-minne och 320GB hårddisk
• Windows 8.1 64-bit

15,6” Multimediadator från Acer
Art.nr: NX.M5MED.003

4990 kr

Rek. pris:  5990 kr

• Intel® Core™ i5 3337u
• 6GB RAM och 500GB Hårddisk
• 1GB nVIDIA GeForce GT 730M 

3999 kr

Rek. pris:  4595 kr

13,3” Zenbook™ från ASUS
Art.nr: UX32A-R4050H

• Intel® Core™ i5 3317u
• 6GB RAM-minne och 500GB hårddisk
• 13,3” Full HD (1920 x 1080) skärm

13,3” Hybrid-dator från ASUS
Art.nr: TX300CA-C4021H

• Intel® Core™ i7 3537u
• 128GB SSD och 500GB hårddisk
• 13,3” Full HD (1920 x 1080) pekskärm

7990 kr

Tidigare:  8990 kr
7490 kr

Tidigare:  7990 kr

USB-minnen
Perfekt för att ta med dig dina filer var som 

helst. Max 1 USB-minne per hushåll.

8GB: 29 kr
Rek.pris: 79 kr

49 kr
Rek.pris: 139 kr

16GB:

Adress:
Kungsgatan 113
Kungsgatan 47

Telefon: 
018 – 12 90 90
018 – 60 04 25

E-post 
kundtjanst@alina.se

uppsala@alina.se

Vi reserverar oss för pris- & produktförändringar samt tryckfel. Max 1 annonsvara per kund med reservation för slutförsäljning. Erbjudanden gäller max t.o.m. 2014-04-08.

       Handla enkelt. I butik.

Är du trött på att gå in i ett gigantiskt varuhus och leta i evigheter bland 
allt mellan himmel och jord när du vet precis vad du vill ha? Hos Alina 
får du snabbt hjälp av kompetenta säljare på ett fokuserat sortiment. 

Datorer och tillbehör.

       Handla enkelt. Hemifrån.

Ibland kan det vara bekvämare att i lugn och ro handla hemifrån. Men 
det kan också vara behagligt att ha en fysisk butik att vända sig till för 
support och garantifrågor. Besök www.alina.se och beställ online men 

hämta i butik så får du det bästa från båda världar.

        Besök oss på Facebook.

Ta del av de senaste nyheterna, exklusiva kampanjer eller ställ dina 
frågor direkt till oss för snabbt svar och support.

www.facebook.com/alina.se

Alina har även butiker i följande orter:
Enköping – Gävle – Norrköping – Stockholm – Östersund

Besök oss gärna på www.alina.se

www.alina.se

Alina Kungshörnet
Adress: Kungsgatan 113
Telefon: 018 – 12 90 90
E-post: kundtjanst@alina.se

Alina City
Adress: Kungsgatan 47
Telefon: 018 – 60 04 25
E-post: uppsala@alina.se

Delbetala i 
upp till 24 mån!

Delbetala i 
upp till 24 mån!

Delbetala i 
upp till 24 mån!

Delbetala i 
upp till 24 mån!

Delbetala i 
upp till 24 mån!


