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Kr. 12.495,-

Nye 8.  gen Intel 6-core og quad-core

processorer.

APPLE 13,3" Silver

Op til 32 GB hukommelse, så du kan køre flere

tunge pro gram mer sam tidigt.

Strålende Retina-skærm med True Tone-tekno -

logi.

Med Touch Bar, så du kan få endnu mere fra

hånden.

Descom er

Side 2

iPhone XRs Liquid Retina-skærm er branchens mest

avancerede LCD-skærm. Face ID er endnu

hurtigere end før. Chippen er den smarteste og

stærkeste i en smart phone. Og kamerasystemet er

helt banebrydende. iPhone XR. Helt igennem

smart.

I P H O N E X R

I P H O N E X S O G M A X

iPhone XS er alt det, du elsker ved iPhone – bare lidt

større. Begge størrelser har Super Retina-skærm. Den

ene er den største skærm på en iPhone nogensinde.

Og så er Face ID endnu hurtigere. Chippen er den

smarteste og stærkeste i en smartphone. Og

dobbeltkamera systemet er helt banebrydende.

iPhone XR Fra Kr. 5455,-

iPhone XS Fra Kr. 6995,-

iPhone MAX Fra Kr. 7795,-

A I R P O D S E A R P O D S

Kr. 935,- Kr. 175,-

Side 3
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Pris pr. md /36 mdr.: Fra kr. 365,-

S/H click-pris: Fra 7 øre

Farve click-pris: Fra 43 øre

Pris pr. md /36 mdr.: Fra kr. 775,-

S/H click-pris: Fra 6 øre

Farve click-pris: Fra 28 øre

Pris pr. md /36 mdr.: Fra kr. 655,-

S/H click-pris: Fra 7 øre

Farve click-pris: Fra 43 øre

OKI ES6412dn

OKI ES7480dn

OKI ES8433dn

1200 dpi opløsning

WiFi mulighed (tilkøb)

35 sider i minuttet (farve/mono)

300+100 ark standard papirkapacitet

1-10 brugere

3 års onsite garanti

Duplex Print, Copy, Scan

40ppm Farve / 40ppm Mono Print

1200 x 600dpi Print

Print fra 60 til 250 gsm

Print A6 til A4, plus banner op til 1320 mm

530 Sheet Input Tray

34ppm Farve / 36ppm Mono Print

High Definition 4 farver CMYK

1200 x 600dpi Print

Print fra 64 til 250gsm

Print A6 fra A4, op til 1321mm A4

bannere

300 Sheet Input Tray

Side 4

Pris pr. md /36 mdr.: Fra kr. 1.335,-

S/H click-pris: Fra 5 øre

Farve click-pris: Fra 22 øre

Pris pr. md /36 mdr.: Fra kr. 1.015,-

S/H click-pris: Fra 4 øre

Farve click-pris: Fra 24 øre

Pris pr. md /36 mdr.: Fra kr. 1.335,-

S/H click-pris: Fra 5 øre

Farve click-pris: Fra 22 øre

Bizhub C458

Bizhub C300i

Bizhub C250i

Hastighed: 45/45 ppm i farve og s/h

Papir format: A6-SRA3

Top-klasse A3 farve MFP

Brugervenlig: det største touchscreen i

Konica Minoltas produktsortiment 

Perfekt platform til produktive

kontormiljøer

30 ppm i farve og s/h

Tilt-skærm

Quad Core Chip

Stemmegenkendelses software

25 PPM in Color & BW

Tilt-skærm

Quad Core Chip

Stemmegenkendelses software

Side 5
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ET RENT PLETSKUD

Tap-enheden tilsluttes en computer via USB og fungerer som

en ekstra berøringsskærm til betjening af programmer til

teamsamarbejde, digital underskrivning, automatisering af

lokaler, klimakontrol og andre funktioner, der er velegnet til

betjening vha. en berøringsskærm.

BETJENING MED ET TRYK

Logitech Tap har en stor og flot 10,1"-

berøringsskærm, og det eksklusive design vil

pynte i alle moderne mødelokaler.

Berøringskontrolenhed til mødelokaler og

betjening af videokonferenceløsninger fra

Google, Microsoft og Zoom.

BEDRE MØDER

Logitech Tap understøtter fastmontering og

kabler der kan skjules i væggen, og der findes

løsninger til mødelokaler af alle typer og i alle

størrelser. Monter udstyret på væggen så det

fylder mindre i små mødelokaler. Optimer

kabelføring og skærmvinkel med et bord- eller

løftebeslag.

Side 6

Det er nemt at holde videokonferencer med Logitech® SmartDock for Skype Room Systems – du skal bare

trykke på en enkelt knap. Mødearrangøren vil nyde godt af den velkendte Skype for Business-grænseflade

mens it-administratoren bliver begejstret for den fleksible Skype-app til Windows® 10.

Brug Surface™ Pro uden bekymringer i alle

mødelokaler

Start Skype for Business-møder med et enkelt tryk

Skab forbindelse uden besvær

SMARTDOCK

Sikker konsol til mødelokaler designet til Skype Room Systems

SMARTDOCK KAN NEMT BRUGE SKYPE ROOMS

Kr. 5.765,-

Side 7
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Sikkerhedsfunktioner, Fleksibilitet og 
produktivitet = X-FACTOR i hverdagen

[ HP X-FACTOR ]
BOOK EN LIVE 

AUDITION
med ét af HP’s fl eksible X-

produkter, som byder på helt 
enestående sikkerhedsfunktioner 

i hverdagen.

Windows 10 Pro means Business.

Test og bliv overbevist!
Praksis lyver ikke. Derfor tilbyder vi at du kan låne en notebook i op til 3 uger, for selv at kunne afgøre 
om HP er noget for din virksomhed. Vælg det eller de produkter, du er interesseret i at teste i din 
virksomhed, så vil vi se om vi kan arrangere et møde mellem dig, og jeres forhåbentligt nye 
arbejdscomputer.

Side 8

HP EliteBook x360 1030 G3
Verdens mindste konvertible 2-i-1-enhed til erhvervsbrug. 
Du behøver blot én enhed for at få eff ektive resultater. 
Takket være fire brugstilstande kan du få opgaver fra 
hånden, dele indhold og endda slappe af. Ny ultra mobil 
generation af Elitebook x360 1030.

• Intel® Core™ i5 processor 8. gen Intel® Core™ i7-
processorer som tilkøb

• 13” skærm med refleksfri touch med FHD eller UHD
• 15,8 mm tynd og vejer kun 1,28 kg
• Op til 18 timers batterilevetid
• HP Sure Start Gen 4, og mulighed for flere HP Secure

funktioner
• Lyd fra Bang & Olufsen
• Mulighed for 4G LTE
• 3 års garanti – også på batteriet

Fra kr. 12.995,-

HP EliteBook x360 1040 G5
Vores nye EliteBook x360 1040 G5 er designet med en 
14” skærm i et 13”-chassis, hvilket reducerer 
chassisfotoprintet med 10% og mindsker kanterne på 
siderne med 39%. Du behøver derfor ikke at gå på 
kompromis mellem mobilitet og en stor skærm!

• 8. gen Intel® Core™ i7-, eller i5-processorer
• 14” 4K IPS eDP + PSR BrightView WLED-baggrundsbelyst

berøringsskærm
• 1,69 cm tynd og vejer kun 1,35 kg
• Op til 17 timers batterilevetid
• HP Sure Start Gen 4, og mulighed for flere HP Secure

funktioner
• Lyd fra Bang & Olufsen
• Mulighed for 4G LTE

• 3 års garanti – også på batteriet

Fra kr. 13.395

HP Elite x2 1013 G3
Slip din kreativitet løs med en pc, der kan skilles 
ad, og som tilbyder fuld notebook performance 
kombineret med friheden ved en tablet.

• Intel® Core™ i5 processor
• 8. gen Intel® Core™ vPro™-processorer

som tilkøb
• 13” skærm med refleksfri touch med FHD

eller UHD
• 13,3 mm tynd og vejer kun 1,17 kg
• HP Sure Start Gen 4, og mulighed for flere

HP Secure funktioner
• Lyd fra Bang & Olufsen
• Mulighed for 4G LTE
• 3 års garanti – også på batteriet

Fra kr. 12.995,-
KRAFTEN TIL
AT PRÆSTERE

ULTRALYS SKÆRM

DESIGN

COLLABORATI
ON TASTATUR

HP SURE VIEW

SIKKERHED

HP SURE VIEW

NEMME FORBINDELSER

SAMARBEJDE

Side 9
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Color LaserJet Enterprise Flow MFP M682zHP DesignJet T520

Color LaserJet Professional CP5225n Color LaserJet Pro MFP M477fdw

Minimum farvedråbestørrelse: 12 pl (sort), 5,5 pl

(farve)

Strålekonfiguration: 1376 dyser

Printeregenskaber: HP ePrint

Indbyggede enheder: Touch screen, Skærer

Funktioner: Printer, Scanner, Kopimaskine,

Fax

Udskrivningsteknologi: Laser

Månedlig driftscyklus (maks.): 120000 aftryk

Anbefalet månedlig volumen: 2000 - 17.000 s

Type: Laser 

Farve: Ja

Farve hastighed: 20ppm

S/H hastighed: 20ppm

Mediestørrelse: A3

Funktioner: Printer, Scanner, Kopimaskine,

Fax

Udskrivningsteknologi: Laser

Udskriftstype: Farve

Månedlig driftscyklus (maks.) 50000 aftryk

Anbefalet månedlig volumen 750 - 4000 s

Kr. 14.635,- Kr. 34.995,-

Kr. 7.435,- Kr. 2.735,-

Side 10

MFC-J6947DW

Alt-i-én inkjetprinter med fuld A3-funktion

MFC-L9570CDW

Alt-i-én farvelaserprinter

MFC-L6900CDW

Alt-i-én s/h laserprinter

HL-L9310CDW

Farvelaserprinter

Kr. 6.355,-

Kr. 3.645,-

Kr. 5.345,-

Kr. 3.835,-

Dobbeltsidet print, scan, fax og kopi op til A4

250-arks papirskuffe + 50-arks fleksibel bakke

Medfølgende tonere op til 6.500 sider

Mulighed for store tonere op til 9.000 sider

Dobbeltsidet print, scan, fax og kopi i A4/A3

3 x 250-arks papirskuffer +100-arks fleksibel bakke

Kablet og trådløst netkort

Medfølgende 4 separate blækpatroner op til

3.000 sider

Mulighed for XL-blækpatroner op til 6.000 sider

Dobbeltsidet print, scan, fax og kopi

520-arks papirskuffe + 50-arks fleksibel

bakke (mulighed for 2 ekstra

papirskuffer)

Medfølgende stor toner op til 12.000

sider

Dobbeltsidet print

250-arks papirskuffe + 50-arks fleksibel

bakke

Medfølgende tonere op til 6.000 sider

Mulighed for store tonere op til 9.000

sider

OPRET EN MPS-

AFTALE

Køb din Brother-maskine, spar penge og tænk ikke på forbrugsstoffer

Med en MPS-aftale får du automatisk leveret de nødvendige

forbrugsstoffer, inden du løber tør, og betaler kun for de sider, du

printer.

Intet aftalt minimumsforbrug

Ingen uforudsete udgifter

Automatisk bestilling af forbrugsstoffer

Automatisk levering af forbrugsstoffer (toner/blækpatroner,

tromle, wastetonerbeholder og bæltenhed)

Side 11
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Ergonomi til en sundere 
arbejdsplads
Stadig flere timer tilbringes foran computeren. Og flere og flere får 
problemer med smerter i ryggen, nakken, skuldrene og 
håndleddene. Derfor har vi udviklet Jobmate – en produktserie, der 
lader dig arbejde præcis på den måde, som kroppen har det godt 
med. 

.   

Jobmate Touch Silver. Kr. 1.295,- (inkl. gratis gave) varenr. 5002001 Indbyggede, 
justerbare afstandsstykker betyder, at tastaturet kan placeres i samme højde 
som Jobmate, hvilket giver den ergonomisk bedste arbejdsstilling Det sikrer at du 
arbejder afslappet med armene ned langs siden. Den er nem at bruge, hvis du 
er vant til at arbejde med touchpad. Kompatibelt med både Windows- og 
MAC- operativsystemer. 

Jobmate Touch Sort. Kr. 895,- (inkl. gratis gave) varenr. 500200* Indbyggede, 
justerbare afstandsstykker betyder, at tastaturet kan placeres i samme højde 
som Jobmate, hvilket giver den ergonomisk bedste arbejdsstilling. Det sikrer at du 
arbejder afslappet med armene ned langs siden. Den er nem at bruge, hvis du 
er vant til at arbejde med touchpad. Kompatibelt med både Windows- og 
MAC- operativsystemer. *special kampagnepris gælder til 31.7. 

Jobmate Slim Keyboard, Silver kr. 365,- varenr. 508103/Black. Kr. 195,- varenr. 
508102* Jobmate Slim Keyboard er designet med henblik på maksimal komfort 
og fleksibilitet. De hurtigtreagerende følsomme taster gør det nemt at skrive i 
længere perioder. Tastaturet har fuld størrelse og et elegant slankt design, der 
passer perfekt til Jobmate Touch. Kompatibelt med både Windows- og MAC- 
operativsystemer. *special kampagnepris gælder til 31.7. 

Jobmate Classic. Kr. 695,- varenr. 500100*
Ergonomisk mus med rullestav med fem funktionsknapper. Følsom og præcis 
styrestav, hvor længden kan tilpasses, hvis du ønsker en større styreflade.  
Aftørringsbare håndledsstøtter. Passer til alle tastaturer. Kompatibel med både 
Windows- og MAC-operativsystemer. *special kampagnepris gælder til 31.7. 
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Ergonomi til en sundere 
arbejdsplads
Stadig flere timer tilbringes foran computeren. Og flere og flere får 
problemer med smerter i ryggen, nakken, skuldrene og 
håndleddene. Derfor har vi udviklet Jobmate – en produktserie, der 
lader dig arbejde præcis på den måde, som kroppen har det godt 
med. 

. 

Jobmate Touch Silver. Kr. 1.295,- (inkl. gratis gave) varenr. 5002001 Indbyggede, 
justerbare afstandsstykker betyder, at tastaturet kan placeres i samme højde 
som Jobmate, hvilket giver den ergonomisk bedste arbejdsstilling Det sikrer at du 
arbejder afslappet med armene ned langs siden. Den er nem at bruge, hvis du 
er vant til at arbejde med touchpad. Kompatibelt med både Windows- og 
MAC- operativsystemer. 

Jobmate Touch Sort. Kr. 895,- (inkl. gratis gave) varenr. 500200* Indbyggede, 
justerbare afstandsstykker betyder, at tastaturet kan placeres i samme højde 
som Jobmate, hvilket giver den ergonomisk bedste arbejdsstilling. Det sikrer at du 
arbejder afslappet med armene ned langs siden. Den er nem at bruge, hvis du 
er vant til at arbejde med touchpad. Kompatibelt med både Windows- og 
MAC- operativsystemer. *special kampagnepris gælder til 31.7. 
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508102* Jobmate Slim Keyboard er designet med henblik på maksimal komfort 
og fleksibilitet. De hurtigtreagerende følsomme taster gør det nemt at skrive i 
længere perioder. Tastaturet har fuld størrelse og et elegant slankt design, der 
passer perfekt til Jobmate Touch. Kompatibelt med både Windows- og MAC- 
operativsystemer. *special kampagnepris gælder til 31.7. 

Jobmate Classic. Kr. 695,- varenr. 500100*
Ergonomisk mus med rullestav med fem funktionsknapper. Følsom og præcis 
styrestav, hvor længden kan tilpasses, hvis du ønsker en større styreflade.  
Aftørringsbare håndledsstøtter. Passer til alle tastaturer. Kompatibel med både 
Windows- og MAC-operativsystemer. *special kampagnepris gælder til 31.7. 
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Standup måtte Kr. 695,- varenr. 381990* - Grey /381991* - Black
StandUp er en ergonomisk arbejdspladsmåtte som er lille og praktisk og designet til at 
fungere perfekt sammen med hæve- og sænkeborde. StandUp har en ekstra tyk og 
blød op-bygning, som giver endnu bedre belastningsergonomi ved stående arbejde. 
Måtten er både dæmpende og aflastende. *special kampagnepris gælder til 31.7. 

Standup Air måtte Kr. 695,- varenr. 381995*
Vores arbejdspladsmåtte til ergonomi på kontorer er lille og praktisk, og er designet til 
specielt at fungere sammen med hæve/sænke-borde. StandUp Air har en ekstra tyk 
og blød op-bygning, som giver endnu bedre belastningsergonomi ved stående 
arbejde. Måtten er både dæmpende og aflastende. Den flotte overflade er fremstillet 
af nitrilgummi, hvilket gør måtten ekstra slidstærk, og nem at holde ren. *special 
kampagnepris gælder til 31.7. 

Jobmate underarmsstøtte, varenr. 505101 Grey 970/varenr. 505100* Black - Kr.495,-
Jobmate Arm Rest er en underarmsstøtte i kunstlæder, der let kan aftørres. Det glatte 
materiale på oversiden gør, at bakterier og snavs lettere afvises. Den asymmetriske 
form er specifikt designet til at yde bedre støtte ved en bøjet armstilling. Passer både til 
borde med midterbue og til vinklen på L-formede borde. *special kampagnepris 
gælder til 31.7. 

Jobmate Softgel Wrist Support. Kr. 335,- varenr. 506004
Behagelig gelfyldt håndledsstøtte til lindring og forebyggelse af musearm. Retter 
håndens vinkel ud og reducerer belastningen på arme og håndled ved arbejde med 
tastatur og mus. Blødt og behagelig overflade i Lycra. Det skridsikre materiale 
fastholder håndledsstøtten på skrivebordet.

Test Office Wellness produkter, før 
du tager beslutningen om at købe.

Du har mulighed for at teste en lang række af vores produkter GRATIS 
og uforpligtende i 14 dage. Klik ind på Office Wellness udlånsplatform: 

www.hadetgodtpaajobbet.dk. 

Kontakt din Descom konsulent for at høre 
nærmere.
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Jabra Engage-serien

Skabt til at være verdens mest 
avancerede, trådløse headset til den 
professionelle bruger*

Mere effektive
samtaler

Engage 75 Stereo Beauty Shot Portræt A4_DK.indd   1

Side 15

Core i7 8850H / 2.6 GHz

Win 10 Pro 64-bit

16 GB RAM

512 GB SSD

15.6" berøringsskærm 3840 x 2160 (Ultra HD

4K)

Quadro P2000

3 års next business day garanti

Core i5 8250U / 1.6 GHz

Win 10 Pro 64-bit

8 GB RAM

256 GB SSD

15.6" 1920 x 1080 (Full HD)

UHD Graphics 620

1 års collect and return garanti

Core i5 8250U / 1.6 GHz

Win 10 Pro 64-bit

8 GB RAM

256 GB SSD

14" IPS 1920 x 1080 (Full HD)

UHD Graphics 620

3 års next business day

garanti

Dell Precision Mobile Workstation 5530

Dell Latitude 7490

Dell Latitude 5590

Kr. 6.375,-

Kr. 16.095,-

Kr. 5.325,-
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DESCOM® MILJØTONER

Gør et grønnere valg.

Ved at anvende originale DESCOM® MILJØTONER sikrer du dig en stabil og sikker udskrift med et miljørigtigt

produkt. Alle Descom’s produkter er fremstillet under streng kvalitetskontrol.

Ensartet printkvalitet, med en yderst høj standard

Omfattet tonerretursystems ordning

Leveringsgaranti

Store økonomiske fordele

Toner med markedets laveste fejlprocent 

Alle toner kvalitetstestes inden de forlader fabrikken

Du får bl.a.: 

Såfremt der mod vores forventninger skulle være en DESCOM® MILJØTONER som ikke svarer til din forventning,

yder vi 100% garanti på både toner såvel som den printer der benyttes. 

Der kræves blot, at en Descom serviceteknikker, har tilset fejlen.

Lad os passe på miljøet sammen.

Side 16

Din printer kan bestille toner

helt automatisk hos Descom

Printer på 2. sal har lavt

tonerniveau

Printer sender automatisk

besked til Descom

Toner pakkes og sendes til 2.

sal

Leverancen er udførligt

mærket med "2.sal"..

Printer på 2. sal er igen klar til

at printe

*Bedste print økonomi

*Ingen lagerbinding af toner

*Printer løber aldrig tør for toner

*Ingen overskud af toner, ved printerskift

Descom leverer toner og blæk til alle de kendte mærker

Side 17
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Descom er totalleverandør indenfor IT løsninger.

Vores forretningsområde dækker bla. konsulentydelser, infrastruktur løsninger,

rådgivning/projektledelse, print & kopi, hardware samt software løsninger. 

Med vores store sortiment sikrer vi at du som kunde får en one-stop shopping på alle

områder.  

Tastaturet er i fuld størrelse, og den afrundede

mus ligger perfekt i både venstre og højre hånd.

MK540 Kombo 

Trådløst tastatur og mus

MK540 Advanced er et trådløst sæt bestående af det

populære tastatur og den velkendte mus der begge er

designet med præcision, komfort og pålidelighed i

tankerne.

Velkendt og populær.

Ganske enkelt avanceret. 

De tilbudte priser gælder til  og med 30.06.2019 eller så længe lager haves. Vi tager forbehold for fejl, mangler og udsolgte varer.

Priserne er ekskl. moms. 

Descom A/S   -  Brydehusvej 30   -  2750   -  Ballerup   -  www.descom.dk   -  descom@descom.dk   -  70202555
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