
HP Color LaserJet Enterprise M553dn 
skrivare
Få en snabb och energisnål skrivare som ger 
levande färgdokument av högsta kvalitet. 
Hastighet och färger är den perfekta kombi-
nationen för ditt företag. Det är därför den här 
energieffektiva skrivaren och HP original toner- 
kassetter med JetIntelligence tillsammans 
producerar livfulla, professionella dokument 
när personalen behöver dem.

5 290 kr exkl. moms

Art.nr: B5L25A

HP Color LaserJet Enterprise M552dn 
skrivare
Du får en överkomlig, energisnål skrivare som 
snabbt tar fram färgdokument av högsta 
kvalitet. Öka produktiviteten med denna över-
komliga, energisnåla skrivare, med HP original 
tonerkassetter med JetIntelligence, för att 
snabbt och enkelt producera färgdokument av 
professionell kvalitet.

4 170 kr exkl. moms

Art.nr: B5L23A

HP Color LaserJet Pro MFP M277n  
skrivare
Få en kompakt MFP laddad med produktivitets-
höjande funktioner som är redo att sätta igång 
direkt. Du skulle aldrig förvänta sig så mycket 
prestanda från ett sådant litet paket. Denna 
laddade MFP och HP original tonerkassetter 
med JetIntelligence kombinerar de verktyg du 
behöver för att få jobbet gjort. 

2 650 kr exkl. moms

Art.nr: B3Q10A

3 års garanti på köpet6

Få tre års garanti på köpet när du köper en ny  
HP Color LaserJet Pro MFP M277 eller en HP Color 
LaserJet Enterprise skrivare. Registrera dig på:  
hp.se/printkampanjer.

1 Erbjudandet kräver registrering på www.hp.se/printkampanjer och gäller t.o.m. 2015-10-31.

Microsoft Windows, Windows 7 och Windows 10 är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
Priserna är exempel på återförsäljningspriser exkl. moms och kan ändras efter publiceringen. Erbjudandena gäller t.o.m. 2015-11-30. Produktens faktiska utseende kan avvika från produktbilden.

Adresskälla: Parad 08-51911550

<Kontaktperson>
<Företag>
<C/O>
<Postadress>
<Postnr> <Ort>

Kickstarta
hösten! 
Nyheter som gör dig effektivare. 

HP rekommenderar Windows.

Frågor och beställningar:
System Technologies, Postgatan 2, 571 31 Nässjö
Tel: 0380-55 84 00  info@systemtechnologies.se
www.systemtechnologies.se



Uppgradera dig inför hösten
Det är inte bara höstgarderoben som behöver uppdateras, utan även företagets arbetsverktyg. 
Oavsett stil och behov har HP produkterna. Ditt företag behöver teknik som är utformad efter  
dagens sätt att arbeta, så att enheter lätt kan anslutas och de anställda enkelt kan arbeta  
trådlöst. HP erbjuder ett stort utbud av datorer, skrivare och servicetjänster som passar just  
din verksamhet.

Full HD-kamera
för äventyraren

HP EliteDesk 800 G1 stationär mini-PC
+ HP EliteDisplay E231, 23’’ LED Monitor
HP EliteDesk 800 G1 stationär mini-PC tillsam-
mans med HP EliteDisplay E231, 23’’ monitor 
ger dig en prestanda utöver det vanliga till ett 
pris som du inte trodde var möjligt.

8 675 kr exkl. moms

•  Windows 7 Professional 642

•  Intel® Core™ i5-4590T med Intel HD Graphics 
4600 (2 GHz, 6 MB cache, 4 kärnor) 

•  4 GB DDR3-1600 SDRAM (1 x 4 GB)
•  500 GB 7200 rpm SATA
•  3 års garanti

• Bredbild (16:9)
• 53 cm (23 tum)
• Full HD (1920 x 1080)
• LED-bakgrundsbelysning
• 1 DisplayPort; 1 VGA; 1 DVI-D
• 3 års garanti
Art.nr: M9B25EA + C9V75AA

HP Care Pack for Desktop
4 år nästa arbetsdag på platsen support.
Pris: 239 kr exkl. moms

Art.nr:  U7897E

HP OfficeJet Pro 276dw e-All-in-One
- multifunktionsskrivare
Sänk dina utskriftskostnader upp till 50%
jämfört med laserskrivare3. 

2 399 kr exkl. moms

Art.nr: CR770A

HP OfficeJet Pro X576dw
- multifunktionsskrivare
OfficeJet Pro X bordsskrivare ger dig de bästa 
fördelarna hos bläck- och laserskrivare.  
Du kan skriva ut arkiveringsbara dokument 
upp till 70 sidor per minut4 – för upp till  
halva kostnaden5 per sida jämfört med mot-
svarande färglaserskrivare. 

6 499 kr exkl. moms

Art.nr: CN598A

Låt oss introducera HP Omen Pro
HP Omen Pro Mobile Workstation, elegant, lätt 
och kraftfull. Du kommer att dominera i de mest 
krävande uppgifter med en högpresterande 
Intel® Core™ i7-processor, Quad Core, NVIDIA 
professionell grafik i full HD och Z Turbo Drive 
vilket gör den 40% snabbare än med SATA SSD. 
Just nu ingår även 3 års garanti och möjlighet  
till RJ-45 genom medföljande USB-adapter.

HP Omen Pro Mobile Workstation

16 900 kr exkl. moms

• Windows 7 Professional 642

• i7-4720 Quad Core 2,6 GHz
• 15,5mm/19,9 mm, 2,1 kg
• Hårddisk: 512 GB
• Z Turbo Drive
• Minne: 16GB
• NVIDIA Quadro K1100M
• WiFi/RJ-45 to USB dongle
• 3 års garanti
Art.nr: M2T41AA#UUW

HP Omen Pro Mobile Workstation 

14 900 kr exkl. moms

• Windows 7 Professional 642

•  i7-4720 Quad Core 2,6 GHz
•  15,5mm/19,9 mm, 2,1 kg
• Hårddisk: 256 GB Z Turbo Drive
•  Minne: 8 GB
•  NVIDIA Quadro K1100M
•  WiFi/RJ-45 to USB dongle
•  3 års garanti
Art.nr: M2T39AA#UUW

HP Action Cam ac200w är perfekt för även- 
tyraren som behöver en robust kamera för 
att fota och filma i full HD (1080p) utöver det 
vanliga. Använd den vattentåliga och trådlösa 
handledsburna kontrollen när du filmar i de 
mest extrema väder och miljöer. Med HP 
Action Cam 200w är du utrustad och redo för 
alla förhållanden.

HP Action Cam ac200w
1 795 kr exkl. moms Art.nr:  J4N16AA

HP EliteDisplay E231 LED bildskärm
1 959 kr exkl. moms Art.nr:  C9V75AA

HP UltraSlim dockningsstation
1 599 kr exkl. moms Art.nr:  D9Y32AA

Erbjudandena gäller t.o.m. 2015-11-30.
1. Pengar tillbaka garantin gäller utvalda HP OfficeJet. Kampanjen gäller till den 31 december 2015. Mer info och villkor finns på hp.se/printercashback
2. Det här systemet har Windows 7 Professional förinstallerat och kommer också med en licens och medier för Windows 10 Pro. Du får bara använda en version av Windows i taget. Om du vill växla mellan versionerna 

måste du avinstallera den ena versionen och installera den andra. Säkerhetskopiera alla data (filer, foton osv.) innan du avinstallerar och installerar operativsystemen för att undvika att data går förlorade.)
3. Utskrivna sidor baseras på ISO-kapacitet och kontinuerlig utskrift med de patroner som hade högst kapacitet, se www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
4. Jämförelsen bygger på tillverkarnas publicerade specifikationer för det snabbaste tillgängliga färgläget (3/2012) och omfattar färglaser-MFP <1 000 euro och färglaserskrivare <800 euro (exkl. moms) 3/2012, grundat 

på marknadsandel enligt IDC:s rapport för första kvartalet 2012 och HP:s interna skrivartester i det snabbaste tillgängliga färgläget. För ytterligare information, se www.hp.com/go/printerspeeds. 
5. Den påstådda sidkostnaden (CPP) bygger på majoriteten av färglaser-MFP <1 000 euro och färglaserskrivare <800 euro (exkl. moms) 3/2012 grundat på kontinuerlig utskrift i standardläge och marknadsandel enligt IDCs 

rapport för första kvartalet 2012. Jämförelser av CPP för laserförbrukningsmaterial baseras på tillverkarnas publicerade specifikationer för bläckpatroner. Sidkostnaden baseras på det uppskattade butikspriset för HP 
970XL/971XL-bläckpatroner. De verkliga priserna kan variera. Den faktiska kapaciteten kan variera beroende vilken skrivare som används, antalet utskrivna bilder och andra faktorer. För ytterligare information, se www.
hp.com/go/learnaboutsupplies.

Just nu kan du få upp till 500 kr tillbaka  
när du köper en HP OfficeJet. För mer  
information och kampanjvillkor se  
hp.se/printercashback.  

Pengar tillbaka  
vid köp av en  
HP OfficeJet1

HP Business Case för upp till  
15,6” notebooks
199 kr exkl. moms Art.nr:  H5M92AA

HP Care Pack
Att ha tillgång till pålitlig support är minst lika 
viktigt när du reser som när du befinner dig 
på kontoret – om inte viktigare. Med HPs rese-
support på plats nästa arbetsdag för hårdvara 
kan du lita på bekväm support i hela världen*.

3 år på platsen nästa arbetsdag för resenären. 
Pris 649 kr exkl. moms  (detta CarePack gäller 400-serien).

Art.nr: UL653E

3 år på platsen nästa arbetsdag för resenären. 
Pris 249 kr exkl. moms  (detta CarePack gäller 1000-serien).

Art.nr: U4418E för EliteBook 1020

Support för
din skull!

HP rekommenderar Windows. HP rekommenderar Windows.

HP Pro x2 210
En prisvärd 2-i-1 som du enkelt gör om från 
företagsdator till datorplatta. Imponerande 
tunn, tålig och mångsidig – du ritar, skriver och 
navigerar med precision.

4 249 kr exkl. moms

• Windows 10 Pro 64 Tablet and 2 in 1
• Intel® Atom x5 Quad Core™ processor Z8300 
• 4 GB RAM minne & 64GB hårddisk
• 10.1 WXGA UWVA Touch skärm 
• Intel 3165 NGWG AC 1x1+BT WLAN
• kbd TP tangentbord
• 1 års garanti
Art.nr: L5G91EA#UUW

HP EliteBook Folio 1020 G1 Notebook PC
Med en startvikt på 1,2 kg och en höjd på  
15,7 mm, är HP EliteBook Folio 1020 en  
imponerande tunn och lätt dator för företags- 
kunder. Den tåliga resekompanjonen är  
dessutom dockningsbar med HP Ultraslim 
dockningsstation.

15 499 kr exkl. moms

• Windows 7 Professional 64  
(Windows 10 Pro medföljer)2

• Intel® Core™ M processor
• 31,75 cm (12,5”) LED ultratunn FHD UWVA 

(1920 x 1080)
• 8 GB LPDDR3 minne & 256 GB SATA lagring
• 3 års garanti
Art.nr: H9V72EA#AK8

HP ProBook 440 G2 Notebook PC
HP ProBook 440 G2 är tunn, lätt och har en 
elegant design med den senaste tekniken som 
bjuder på kraftfull prestanda, oavsett om du är 
på kontoret eller på språng. 

6 499 kr exkl. moms

• Windows 7 Professional 64  
(Windows 10 Pro medföljer)2

• Intel® Core™ i5 processor
• 33,8 cm (14”) FHD skärm (1920 x 1080) 
• 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM 
• 128GB M.2 Sata SSD
• 1 års garanti
Art.nr: P5R62EA#UUW 
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*Gäller i 88 länder. I de länder där HP inte erbjuder nästa dag 
på plats erbjuds bästa möjliga annan support.


