
5990 kr

• Intel® Core™ i3 3217u (Dual Core, 1,8 GHz)
• 4GB RAM och 128GB SSD – Uppstart på några sekunder
• 11,6” Full HD (1920x1080) LED-skärm
• Endast 1,04 kg

Acer S7 Ultrabook™

Art.nr: NX.M42ED.009

Månadens erbjudanden från Alina.

www.alina.se
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Tack för din tid,
Windows XP.

Läs mer på sid. 2.



Upplandsdatorn
Art.nr: UPPLAND

• Fyrkärnig processor från AMD (3,7 GHz)
• 8GB RAM och 2000GB hårddisk
• 3 års garanti och support

Stationär dator från HP
Art.nr: F6J54EA#UUW

• Fyrkärnig processor från AMD (2,0 GHz)
• 8GB RAM-minne och 1000GB hårddisk
• 1 år hårdvaru-garanti

3999 kr

Rek. pris:  4490 kr

11,6” Touch-dator från Toshiba
Art.nr: PU143E-00800SN5

• Dual Core-processor från Intel® (2,1GHz)
• 4GB RAM-minne och 500GB hårddisk
• 11,6” HD Ready touch-skärm

2990 kr

Rek. pris:  3490 kr

17,3” laptop från HP
Art.nr: G5E23EA#UUW

• Fyrkärnig processor från AMD (2,3 GHz)
• 8GB RAM-minne och 1000GB hårddisk
• 1GB AMD Radeon 8670M-grafik

15,6” laptop från HP
Art.nr: G2A24EA#UUW

• Fyrkärnig processor från AMD (2,1 GHz)
• 8GB RAM-minne och 750GB hårddisk
• 2GB AMD Radeon 8670M-grafik

15,6” laptop från Acer
Art.nr: NX.M81ED.078

• Fyrkärnig processor från AMD (1,5 GHz)
• 4GB RAM-minne och 320GB hårddisk
• 15,6” HD Ready LED-skärm

2990 kr

Rek. pris:  3490 kr

13,3” Ultrabook™ från ASUS
Art.nr: UX32A-R3020H

• Intel® Core™ i5 Mobile 3317u (1,7 GHz)
• 6GB RAM-minne och 524GB hybriddisk
• 13,3” HD Ready LED-skärm

17,3” laptop från HP
Art.nr: G1P42EA#UUW

• Fyrkärnig processor från AMD (2,0 GHz)
• 8GB RAM-minne och 750GB hårddisk
• 1GB AMD Radeon 8670M-grafik

4990 kr

6490 kr 6990 kr

15,6” HP Envy™ designlaptop
Art.nr: G2C37EA#UUW

• Intel® Core™ i7 Mobile 4702MQ (2,2 GHz)
• 8GB RAM-minne och 1000GB hårddisk
• 4GB nVIDIA GeForce GT750M-grafik

• 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

Stationär dator från HP
Art.nr: F9N87EA#UUW

• Intel® Core™ i3 4130 -processor (3,4GHz)
• 6GB RAM-minne och 1000GB hårddisk
• 1 år hårdvaru-garanti

4995 kr

Rek. pris:  5490 kr

• Full HD LED-skärm (1920 x 1080)
• 12 000 000:1 Dynamisk kontrast
• Endast 2 ms responstid

24” LED-skärm från BenQ
Art.nr: 9H.L7ALA.DP9

999 kr
Rek. pris:  1490 kr

4990 kr

Rek. pris:  5490 kr

Nu har Windows XP gjort sitt.
I början på 2000-talet, för närmare 12 år se-
dan, lanserades det banbrytande operativsys-
temet Windows XP av Microsoft.

Det är med en liten tår i ögat som vi vinkar farväl till 
denna enastående produkt – som dessutom över-
levt hela tre stycken uppföljare (Windows Vista, 
Windows 7 och Windows 8). Men allt gott har 
sitt slut och den åttonde april avbröt Micro-
soft all support för Windows XP och Office 
2003.

Vad innebär detta för mig som  
användare?

Att Windows XP slutar supportas av Microsoft 
innebär att din dator riskerar att bli väldigt sår-
bar. Inga säkerhetshål kommer täppas igen och även 
medföljande program så som Outlook Express drabbas 
utav detta. Det innebär också att programvaror kan 
sluta fungera, exempelvis BankID eller liknande, då 
mjukvarutillverkare inte kommer utveckla program-
vara för ett operativsystem som är inaktuellt.

Vad gör man nu?

Det finns två sätt att gå vidare från Windows XP. 

Första alternativet är att helt enkelt köpa ett nytt oper-
ativystem så som Windows 7 eller Windows 8. Vi  

kan hjälpa dig med installationen av detta.

Andra alternativet, som i synnerhet är 
att rekommendera om du sitter med 
en äldre dator, är att helt enkelt köpa 
en ny. Hos oss hittar du massvis av 
datorer i alla möjliga former – surf-
plattor, All-in-one, laptops eller 

vanliga stationära. Välkommen in så 
hjälper vi dig hitta rätt dator för dina 

behov.

Vad händer med alla mina gamla filer, doku-
ment, e-post och program?

Hos Alina får du hjälp med allt. Vi hjälper dig med 
överföring av din gamla filer, e-post och inställningar. 
Vi hjälper dig även med installation av både hård- och 
mjukvara. Våra tjänster hittar du till höger.

Klar för start

795 kr

Komplett installation av 
operativsystem och mjukvara vid 

nyköpt dator.

Backup

995 kr

Komplett överföring av filer och 
e-post från din gamla dator till 

din nya.

Ominstallation

695 kr

Vi installerar din dator med 
nytt operativsystem samt alla 

drivrutiner.

5495 kr

Först till 
kvarn!

Begränsat
antal! 8990 kr

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. 2014-04-30.



10,1” hybriddator från ASUS
Art.nr: T100TA-DK003H

• 10,1” löstagbar IPS-skärm (använd som surfplatta!)
• Intel® Atom Z3740 fyrkärnig processor
• Upp till 11 timmars batteritid

3990 kr

Happy plugs Earbuds
Art.nr: N/A

• Finns i massvis av färger
• Förvånansvärt bra ljud
• Inbyggd mikrofon

Happy plugs In-Ear headset
Art.nr: N/A

• Finns i massvis av färger
• Mäktig bas och skön passform
• Inbyggd mikrofon

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

• 13,3” löstagbar, Full HD IPS-skärm (använd som surfplatta!)
• Intel® Core™ i7 Mobile 3537u
• 128GB SSD och 500GB hårddisk

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

• Intel® Atom Z3740 fyrkärnig processor
• Office Hem & Student 2013 medföljer
• Äkta Windows 8.1 32-bit

10,1” Surfplatta från ASUS
Art.nr: G1P42EA#UUW

• Fyrkärnig processor med 1,6 GHz 
• 10,1” HD-upplöst (1280 x 800) IPS-skärm
• 16GB lagring och 1GB RAM

1990 kr

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

2-disk NAS från Netgear
Art.nr: RN10200-100EUS

• Säker lagring för hela familjen
• Kom åt alla dina filer via molnet
• Strömma media till din Smart-TV

799 kr
Rek. pris:  1349 kr

Trådlös bläckskrivare från Epson
Art.nr: C11CC36303

• Printa, scanna och kopiera
• Hög upplösning för snygga foton
• Skriv ut trådlöst via Wi-fi

799 kr
Rek. pris: 1295 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

1999 kr

Rek. pris:  2490 kr
7990 kr

Rek. pris:  8490 kr

195 kr 295 kr

Begränsat
antal!

Logitech Ultime Ears™ headset
Art.nr: 985-000303

• Stor, stygg bas
• Kontroll för iPhone på sladden
• Bekväm passform

299 kr
Rek. pris: 599 kr

2.1 Högtalarset från Logitech
Art.nr: 980-000650

• 2 satelliter med inbyggt väggfäste
• Anslut upp till 3 enheter samtidigt
• Snygg design för moderna hem

599 kr
Rek. pris: 999 kr

Färger: Färger:

Fitbit Flex Wristband
Art.nr: FB401NY

849 kr
Rek. pris:  999 kr

Flex mäter steg, distans, kaloriförbrukning och aktiv tid. 
Flex har överföring via USB eller trådlöst via Bluetooth och gratis 

app finns till iPhone och Android.

Nyhet!

Hårddiskar 
köpes separat

Tangentbord med musplatta
Art.nr: 920-005883

390 kr
Rek. pris:  590 kr

Limited Edition. Perfekt tangentbord att ha till din media-PC eller 
spelare. Trådlöst tangentbord med stor inbyggd touchpad så att du 

kan surfa även om du sitter i soffan.

GoPro HD Hero3+ Black Edition
Art.nr: CHDHX-302

Fånga varje moment. GoPro – pionjärerna bakom actionkameror, 
erbjuder fantastisk bild vid varje ögonblick. Nu lättare än någonsin 

med 30% längre batteritid.

1TB portabel hårddisk från Seagate
Art.nr: STBX1000201

• 1000GB lagringsutrymme
• Strömförsörjning via USB-sladden
• 2 års garanti

699 kr
Rek. pris: 790 kr

2TB backup-hårddisk från Seagate
Art.nr: STDR2000200

• Säker och inutiv mjukvara för backup
• Strömförsörjning via USB-sladden
• 2 års garanti

1195 kr

Rek. pris: 1295 kr

4TB extern hårddisk från Seagate
Art.nr: STBV4000200

• 4000GB lagringsutrymme
• Strömförsörjning via väggen
• 2 års garanti

1399 kr

Rek. pris: 1490 kr

480GB SSD från Seagate
Art.nr: ST480HM000

• Snabba upp din dator rejält!
• Passar både laptops och stationära
• 500/400 MB/s Läs-/skrivhastighet

1799 kr

Rek. pris: 2490 kr

3290 kr

Rek. pris:  3790 kr

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. 2014-04-30.



Glas-/LCD-byte
iPhone 5
Vi byter glaset och skärmen på din 
iPhone 5 om du råkat tappa den.

Reparationstid: 1-3 timmar.*
Garanti: 3 månader servicegaranti.

1199 kr

Glas-/LCD-byte
iPhone 4/4s
Vi byter glaset och skärmen på din 
iPhone 4/4s om du råkat tappa den.

Reparationstid: 1-3 timmar.*
Garanti: 3 månader servicegaranti.

799 kr

Felsökning dator

495 kr
Felsökning av hård- och mjukvara.

Backup

995 kr
Vi säkerhetskopierar dina filer.

Klar för start

795 kr
Vi gör din dator körklar.

Ominstallation

695 kr
Vi installerar om din PC eller Mac.

Vi lagar din telefon, surfplatta eller dator.
Nedan har du några prisexempel.

* Gäller endast vardagar. 
Vi reserverar oss för slutförsäljning av reservdelar.

* Gäller endast vardagar. 
Vi reserverar oss för slutförsäljning av reservdelar.

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. 2014-04-30.

       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 på följande orter:
Enköping – Gävle – Norrköping – Stockholm – Östersund

Besök oss gärna på 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

Påsköppettider.
Skärtorsdagen:
Långfredagen:
Påskafton:
Påskdagen:
Annandag påsk:

09 – 19
11 – 16
10 – 16
11 – 16
11 – 16

10 – 19
11 – 16
10 – 16
11 – 16
11 – 16

Kungshörnet Uppsala City


