
 

LEITZ iLAM Touch A3  
Laminátor plně automatický, vysokorychlostní, pro profesionální použití, pro kapsy 80-250 mikronů  

 

  
-2% 6 090,-  
5 990,- bez DPH 4 950,-  

 
LEITZ iLAM Touch A3  
Laminátor iLAM Touch A3 od značky LEITZ je profesionální vysokorychlostní přístroj se 
speciální senzorovou technologií. Snímací senzor automaticky nastaví rychlost laminace, 
takže vlny a bublinky budou navždy minulostí! Velice rychle se zahřívá, není nutné čekat 
dlouhou dobu, pokud měníte tloušťku kapes. Laminátor má nízkou spotřebu energie a sám 
se vypne po 30 minutách nečinnosti. Auto reverse funkce zabrání uvíznutí kapsy v 
laminátoru. Tento přístroj bude nepostradatelným pomocníkem ve vaší kanceláři. 

Klíčové vlastnosti laminátoru LEITZ iLAM Touch A3 

 Profesionální laminátor iLAM Touch A3 od značky LEITZ 
 Unikátní senzorová technologie 
 Snímací senzor automaticky nastaví rychlost laminace 
 Pro kapsy od 80 do 250 mikronů 
 Zahřátí laminátoru do 1 minuty 
 Patentované sklopné klapky a ochrana před prachem při skladování 
 Nízká spotřeba energie, automatické vypnutí při nečinnosti 
 Funkce Auto reverse zabrání uvíznutí kapsy 
 Jednoduchá obsluha 

Laminátor LEITZ iLAM Touch A3 a jeho parametry 

Materiál: 
ABS plast 
Rozměry: 
525 ×143 × 217 mm 
Příkon: 
460 W 
Síťové napájení: 
220/240 V AC 
Max. tloušťka laminovaného dokumentu: 
1 mm 

https://www.alza.cz/leitz-ilam-touch-a3-d4828255.htm?o=1
https://www.alza.cz/leitz-ilam-touch-a3-d4828255.htm?o=1


Max. šířka laminovaného dokumentu: 
320 mm 
 
Uvolňovací mechanismus: 
elektrický zpětný chod 

Přibližný čas laminace (A4): 
26 s (A4 80 mikronů) 

Rychlost: 
max. 700 mm/min; proměnlivá 

Použití: 
A3 formát 
 
Váha: 
5,1 kg 

https://www.alza.cz/leitz-ilam-touch-a3-d4828255.htm?o=1  

 

Canon i-SENSYS MF732Cdw  
Laserová tiskárna barevná, multifunkční, A4, tiskárna, skener, kopírka, 27 stran za minutu, 1200x 
1200dpi, LCD, podavač ADF, duplex, 1GB, AirPrint, NFC, USB, LAN, WiFi  

  
-4% 10 790,-  

10 390,- bez DPH 8 587,-  

Canon i-SENSYS MF732Cdw  
Zvyšte své firmě produktivitu s barevnou laserovou multifunkcí. Zařízení Canon i-SENSYS 

MF732Cdw je šité na míru potřebám podnikových pracovních skupin, kde jsou vítané 

vlastnosti jako kompaktnost, profesionálně ostrý barevný výstup, snadná obsluha 

a provádění operací. Veškeré požadavky zvládnete bez počítače na intuitivní barevné 

dotykové obrazovce nebo tiskněte ze smartphonů. Tento model je rychlejší a má větší 

zásobník (250 listů + 50 ve víceúčelovém zásobníku) s možností dalšího rozšiřování, 

takže si ušetříte neustálé doplňování. 

Klíčové vlastnosti Canon i-SENSYS MF732Cdw  

 Barevná laserová multifunkce přizpůsobená potřebám pracovních skupin 

 Snadná obsluha skrze intuitivní barevnou dotykovou obrazovku 

 Snížení režijních nákladů s automatickým oboustranným tiskem a skenováním 

https://www.alza.cz/leitz-ilam-touch-a3-d4828255.htm?o=1
https://www.alza.cz/canon-i-sensys-mf732cdw-d4949871.htm
https://www.alza.cz/canon-i-sensys-mf732cdw-d4949871.htm


 Zrychlení skenování automatickým podavačem na 50 stran 

 Tisk ze smartphonů a tabletů (AirPrint, Mopria a aplikace Canon PRINT Business) 

 Spolupracuje s oblíbenými službami cloudových úložišť 

 Komfortní začlenění do sítě (LAN + WiFi) 

 Jednoduchá údržba zásluhou kazet „vše v jednom“ 

Produktivní s laserovou tiskárnou i-SENSYS MF732Cdw 

Výstup vysokou rychlostí, celkem 300 stran papíru na vstupu a technologie pro tisk za 

pár chvil po spuštění jsou klíčovými prvky MF732Cdw, díky kterým budou vaši 

zaměstnanci pracovat efektivněji. Při skenování již není nutná asistence. Stačí založit 

listy a zařízení MF732Cdw vše automaticky naskenuje. Finanční prostředky na papír vám 

pak ušetří automatický oboustranný tisk. 

Inteligentní schopnosti i-SENSYS 

S podporou cloudu a mobilních zařízení se stane používaní ještě pružnější. S 

aplikací Canon PRINT Business (pro mobilní zařízení) propojíte multifunkci Canon i-

SENSYS MF732Cdw s oblíbenými službami cloudových úložišť, jako jsou Evernote, Google 

Cloud Print či DropBox. V jediné operaci naskenujete, nasdílíte i odešlete dokumenty pro 

všechny spolupracovníky. 

Okamžitý servis Canon i-SENSYS MF732Cdw 

Tiskárna MF732Cdw společnosti Canon má propracovaný systém pro trvalé udržení 

spolehlivosti. Tonerové kazety v provedení „vše v jednom“ obsahují všechny klíčové 

komponenty, které se časem opotřebují. Díky tomu je po výměně tisková jednotka 

Canon i-SENSYS MF732Cdw opět schopná stejného nasazení a kvalit, jako když jste si 

tiskárnu koupili. 

https://www.alza.cz/canon-i-sensys-mf732cdw-d4949871.htm  

 

 

 

ASUS VivoBook Max X541UV-XO786T Chocolate Black  
Notebook - Intel Core i3 6006U Skylake, 15.6" LED 1366x768 antireflexní, RAM 8GB, NVIDIA GeForce 
920MX 2GB, HDD 1TB, DVD, WiFi, Bluetooth 4.0, webkamera, HDMI, USB 3.1 Gen 1, USB-C 3.1 Gen 1, 

baterie 36Wh, Windows 10 Home 64-bit  

VÍCE NEŽ 98% SPOLEHLIVOST  
-5% 14 490,-  

13 790,- bez DPH 11 397,-  

 

https://www.alza.cz/canon-i-sensys-mf732cdw-d4949871.htm
https://www.alza.cz/asus-vivobook-max-x541uv_1?dq=5215157
https://www.alza.cz/asus-vivobook-max-x541uv_1?dq=5215157


ASUS VivoBook Max X541UV v elegantní černé barvě je snadně přenosný 15,6" 

notebook. Tento povedený kousek je ideální notebook pro práci při 

cestování, disponuje dlouhou výdrží na baterii a je skladný. Uvnitř notebooku se ukrývá 

výkonný procesor Intel Core i3, kterému dopomáhá 8GB operační paměť typu DDR4. 

Notebook je opravdu lehký, úzký a vejde se vám téměř do každého batohu. V notebooku 

je již instalován operační systém Windows 10 Home.  

Klíčové vlastnosti notebooku ASUS VivoBook Max 
X541UV 

 Úsporný procesor INTEL CORE 

 Plnohodnotná klávesnice s numerickým blokem 

 Symetrický konektor USB 3.1 typu C s vysokou přenosovou rychlostí 

 Velký pevný disk s velkou kapacitou 

 Nový operační systém Windows 10 

 Stylový design v černém provedení 

Úsporný notebook s výkonnými komponenty 
Uvnitř notebooku tepe dvoujádrový procesor Intel Core i3 6006U Skylake. Jedná se o 

velice úsporný procesor s minimálním požadavkem na spotřebu baterie. Baterie je v 

notebooku vestavěná, je tříčlánková a disponuje výdrží 36 Wh. Pro vaše data je 

připraven 1TB HDD disk, je tichý a parádně poslouží pro ukládání filmů i velkých aplikací. 

LED displej s výbornými pozorovacími úhly 
Notebook disponuje 15,6" LED displejem s antireflexní technologií. Díky této technologii 

má displej lepší pozorovací úhly a neodráží se od něj sluneční paprsky nebo paprsky z 

osvětlení, jako jsou například zářivky. Displej disponuje HD rozlišením, což stačí i na 

přehrávání filmů či videí. O grafickou stránku se stará dedikovaná karta NVIDIA 

GeForce 920MX.  

Velká konektivita a dostačující vybavenost 
Nad displejem se nachází kamera, kterou můžete použít pro videohovory, nechybí ani 

dvojice mikrofonů s technologií pro odstranění šumu v pozadí. Na straně notebooku se 

nachází DVD mechanika, nejnovější konektor USB-C 3.1 první generace a jeden USB 

3.0 konektor pro připojení myši nebo USB flash disku. Notebook můžete pomocí 

konektoru HDMI pohodlně připojit k většímu monitoru a či televizi. V notebooku se 

nachází Wi-Fi modul pro pohodlné bezdrátové připojení k internetu a také technologie 

Bluetooth ve verzi 4.0. Součástí balení je napájecí adaptér s kabelem a manuál. 

Parametry a specifikace  

  

Úhlopříčka displeje  

https://www.alza.cz/slovnik/uhlopricka-displeje-art12369.htm


15,6 "   

Modelové označení procesoru  

Intel Core i3 6006U Skylake   

Čip grafické karty  

NVIDIA GeForce 920MX   

Operační systém  

Windows 10 Home   

Kapacita paměti  

8 GB   

Výbava  

Čtečka paměťových karet, Operační systém, Optická mechanika, Numerická klávesnice   

Displej  

Typ panelu  

TN  

Maximální rozlišení  

1366 × 768 px   

Typ displeje  

Matný  

Procesor  

Typ procesoru  

Intel Core i3   

Frekvence procesoru  

2 GHz (2 000 MHz)   

Počet jader procesoru  

2 ×   

TDP  

15 W   

Cache procesoru  

3 MB   

Funkce procesoru  

HyperThreading, Model se sníženou spotřebou, Podpora Virtualizace  

Grafická karta  

Typ  

Dedikovaná  

Paměť grafické karty  

2 GB   

Operační paměť  

Typ paměti  

DDR4  

Frekvence paměti  

2 133 MHz (2,13 GHz)   

Barva  

Barva  

Černá   

Pevný disk  

Typ úložiště  

HDD   

Kapacita disku  

1 000 GB   

Rychlost otáček HDD  

5 400 ot/min   

Výkon  

Výrobce grafické karty  

NVIDIA   

Rozhraní  

Grafické výstupy  

HDMI, VGA  

USB 2.0  

1 ×   

USB 3.0 (3.1 gen 1)  

https://www.alza.cz/slovnik/modelove-oznaceni-art12717.htm
https://www.alza.cz/slovnik/cip-graficke-karty-art13507.htm
https://www.alza.cz/slovnik/kapacita-pameti-art12872.htm
https://www.alza.cz/slovnik/technologie-obrazu-art12963.htm
https://www.alza.cz/slovnik/technologie-zpracovani-obrazu-tn-art15559.htm
https://www.alza.cz/slovnik/rozliseni-art12284.htm
https://www.alza.cz/slovnik/typ-displeje-art12641.htm
https://www.alza.cz/article/22264.htm
https://www.alza.cz/slovnik/rada-procesoru-art12715.htm
https://www.alza.cz/slovnik/frekvence-procesoru-art12719.htm
https://www.alza.cz/slovnik/pocet-jader-procesoru-art12718.htm
https://www.alza.cz/slovnik/co-je-tdp-procesoru-art12729.htm
https://www.alza.cz/slovnik/cache-v-procesoru-art13119.htm
https://www.alza.cz/slovnik/funkce-procesoru-art13698.htm
https://www.alza.cz/slovnik/hyperthreading-art12727.htm
https://www.alza.cz/slovnik/virtualizace-art12722.htm
https://www.alza.cz/slovnik/typ-pameti-art17422.htm
https://www.alza.cz/slovnik/dedikovana-graficka-karta
https://www.alza.cz/slovnik/kapacita-pameti-art12693.htm
https://www.alza.cz/slovnik/typ-pameti-art12288.htm
https://www.alza.cz/slovnik/typ-pameti-art12871.htm
https://www.alza.cz/slovnik/frekvence-pameti-art12291.htm
https://www.alza.cz/slovnik/typ-uloziste-art12671.htm
https://www.alza.cz/slovnik/kapacita-art12672.htm
https://www.alza.cz/slovnik/rychlost-otacek-hdd-art12676.htm
https://www.alza.cz/slovnik/vyrobce-graficke-karty-art13508.htm
https://www.alza.cz/slovnik/graficke-vystupy-art13694.htm
https://www.alza.cz/slovnik/hdmi-art14099.htm
https://www.alza.cz/slovnik/vga-d-sub-art14097.htm
https://www.alza.cz/slovnik/usb-20-art12856.htm
https://www.alza.cz/slovnik/usb-30-art12857.htm


1 ×   

USB 3.1 Type-C  

1 ×   

Další rozhraní  

RJ-45 (LAN), Combo Audio Jack   

Optická mechanika  

DVD   

Rozměry  

Šířka  

380 mm   

Hloubka  

254 mm   

Výška  

26 mm   

Výdrž baterie  

Kapacita baterie  

36 Wh   

Počet článků  

3×   

Jazyk klávesnice  

Jazyk klávesnice  

CZ, SK  

https://www.alza.cz/asus-vivobook-max-x541uv_1?dq=5215157   
 
Huawei MediaPad T3 10 Space Gray  
Tablet - Qualcomm MSM8917 Quad Core 1.4GHz, dotykový 9.6" 1280x800 IPS, RAM 2GB, interní paměť 
16GB, microSD až 128GB, WiFi, Bluetooth 4.1, GPS, 2x kamera 5MPx + 2MPx, USB 2.0, 4800mAh 
baterie, Google Android 7 s nadstavbou EMUI 5.1  

VÍCE NEŽ 98% SPOLEHLIVOST  

3 999,- bez DPH 3 305, 

Hledáte tablet, se kterým můžete trávit čas ve dne i v noci? Tablet, který se stane 

vaším parťákem a prožijete spolu velké množství zábavy? Pak se seznamte s novým 

Huawei MediaPad T3 ve vesmírně šedé barvě. Tělo tohoto krasavce lemuje kovový zadní 

kryt se zaoblenými okraji a přední části dominuje 9,6" displej s jemným rozlišením a 

funkcí maximální adaptace na situaci, ve které se zrovna nacházíte. Kromě displeje a 

kvalitního hardwaru je MediaPad T3 10 vybaven Androidem 7 s propracovanou 

nadstavbou Huawei EMUI 5. 

Klíčové vlastnosti šedého MediaPadu T3 10 

 Brilantní displej s rozlišením téměř 10" 

 Kvalitní konstrukce z vesmírně šedého hliníku  

https://www.alza.cz/slovnik/usb-c
https://www.alza.cz/slovnik/dalsi-rozhrani-art13697.htm
https://www.alza.cz/slovnik/rj-45-lan-art12944.htm
https://www.alza.cz/slovnik/mechanika-art13695.htm
https://www.alza.cz/slovnik/sirka-art12665.htm
https://www.alza.cz/slovnik/hloubka-art12667.htm
https://www.alza.cz/slovnik/vyska-art12666.htm
https://www.alza.cz/slovnik/kapacita-baterie-art12293.htm
https://www.alza.cz/slovnik/pocet-clanku-art12292.htm
https://www.alza.cz/slovnik/jazyk-klavesnice-art13696.htm
https://www.alza.cz/asus-vivobook-max-x541uv_1?dq=5215157
https://www.alza.cz/huawei-mediapad-t3-10-space-gray-d5123194.htm
https://www.alza.cz/huawei-mediapad-t3-10-space-gray-d5123194.htm


 Nízká spotřeba energie v kombinaci s velikou kapacitou zajišťuje dlouhou výdrž na 1 

nabití 

 Propracované uživatelské prostředí s možností kontroly aktivit ostatních uživatelů 

 Skvělý tablet vhodný pro jedince i celé rodiny, a to domů i na cestování 

S MediaPadem ve dne, v noci 
Nejenže vás Huawei MediaPad T3 10 uchvátí svým jemným rozlišením a pestrým 

barevným kontrastem. Jeho displej navíc nabízí funkci adaptivního jasu, který lze 

jednoduše upravovat a zároveň zapnout také ochranu zraku. Ta je vhodná v případě, že 

už jsou pozdní hodiny, všude kolem vás je tma a vy nechcete namáhat oči s plně 

rozsvíceným displejem. 

Kvalitní výbava na zábavu i do práce 
Tento 9,6" tablet nabízí skvělý výkon pro všechny uživatele. Ať koukáte s rodinou na 

filmy, surfujete na internetu, pracujete v textových editorech nebo půjčíte tablet na hraní 

her svým dětem, se vším si poradí. Stabilitu a skvělý výkon zajišťuje čtyřjádrový 

procesor Qualcomm, který kooperuje s 2 GB operační paměti. 

Skvělá kompatibilita 
MediaTek T3 10 můžete jednoduše spárovat pomocí energeticky úsporného 

Bluetooth 4.1 se svým automobilem, televizí nebo dalším zařízením. Při pohybu mimo 

domov můžete využít vestavěné navigace a fotografovat na zadní 5MPx nebo přední 

2MPx kameru.  

Parametry a specifikace  

Operační systém  

Google Android   

Verze operačního systému  

Android 7.0 (Nougat)   

Frekvence LTE  

800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz   

Rychlost LTE  

50 Mb/s, 150 Mb/s   

Plná kompatibilita se sítí operátora  

O2, T-Mobile, Vodafone   

Displej a rozlišení  

Úhlopříčka displeje  

9,6 " (24,38 cm)   

Rozlišení v pixelech  

1280 × 800   

Technologie displeje  

IPS   

Typ dotykového displeje  

Kapacitní   

Procesor  

Frekvence procesoru  

1,4 GHz   

Počet jader procesoru  

4 ×   

https://www.alza.cz/slovnik/platforma-art12637.htm
https://www.alza.cz/slovnik/frekvence-lte-art12660.htm
https://www.alza.cz/slovnik/rychlost-lte-art12714.htm
https://www.alza.cz/slovnik/plna-kompatibilita-se-siti-operatora-art12661.htm
https://www.alza.cz/slovnik/uhlopricka-displeje-art12639.htm
https://www.alza.cz/slovnik/rozliseni-v-pixelech-art12640.htm
https://www.alza.cz/slovnik/typ-displeje-art12641.htm
https://www.alza.cz/slovnik/frekvence-procesoru-art12642.htm
https://www.alza.cz/slovnik/pocet-jader-v-procesoru-art12643.htm


Model procesoru  

Qualcomm MSM 8917   

Paměť  

Přesná kapacita úložiště  

16 GB   

Velikost operační paměti  

2 GB (2 048 MB)   

Typ interního úložiště  

Flash   

Slot pro paměťovou kartu  

Micro SD   

Maximální velikost paměťové karty  

128 GB (131 072 MB)   

Funkce  

Funkce  

Wi-Fi, BlueTooth, 3G modem, 4G LTE, GPS, USB Host   

Fotoaparát  

Rozlišení fotoaparátu  

5 Mpx   

Rozlišení selfie fotoaparátu  

2 Mpx   

Barva  

Barva  

Šedá   

Rozhraní  

Rozhraní tabletu  

USB Micro 2.0, Výstup pro sluchátka   

WiFi  

WiFi 802.11ac  

Rozměry  

Šířka  

229,8 mm (22,98 cm)   

Výška  

159,8 mm (15,98 cm)   

Hloubka  

7,95 mm (0,8 cm)   

SIM karta  

Typ hlavní SIM karty  

Micro SIM   

Hmotnost  

Hmotnost  

460 g (0,46 kg) 

https://www.alza.cz/huawei-mediapad-t3-10-space-gray-d5123194.htm  

 
 
Laminovací fólie Fellowes A3 100mic  
Laminovací fólie 100ks balení, formát A3, doporučené nastavení teploty 100mic, s přesahem 3cm na 
všech stranách, vhodné pro laminaci za tepla, pro všechny druhy stolních laminátorů  

https://www.alza.cz/slovnik/modelove-oznaceni-art12717.htm
https://www.alza.cz/slovnik/velikost-uloziste-art12646.htm
https://www.alza.cz/slovnik/operacni-pamet-art12644.htm
https://www.alza.cz/slovnik/slot-pro-pametovou-kartu-art12647.htm
https://www.alza.cz/slovnik/maximalni-velikost-pametove-karty-art12648.htm
https://www.alza.cz/slovnik/rozliseni-snimace-art12655.htm
https://www.alza.cz/slovnik/rozliseni-snimace-art12655.htm
https://www.alza.cz/slovnik/barva
https://www.alza.cz/slovnik/wifi-80211ac
https://www.alza.cz/slovnik/sirka-art12665.htm
https://www.alza.cz/slovnik/vyska-art12666.htm
https://www.alza.cz/slovnik/hloubka-art12667.htm
https://www.alza.cz/slovnik/hmotnost-presne-art12668.htm
https://www.alza.cz/huawei-mediapad-t3-10-space-gray-d5123194.htm
https://www.alza.cz/laminovaci-folie-fellowes-a3-100mic-d5151992.htm?o=1


 

629,- bez DPH 520,-  

 
https://www.alza.cz/laminovaci-folie-fellowes-a3-100mic-

d5151992.htm?o=1  
 
Laminovací fólie Fellowes A4 125mic ImageLast  
Laminovací fólie 100ks balení, formát A4, doporučené nastavení teploty 125mic, s přesahem 3cm na 
všech stranách, s šipkou směru laminace, vhodné pro laminaci za tepla, pro všechny druhy stolních 
laminátorů  

-5%  
-5% 399,-  

379,- bez DPH 313,- 

 
 

 Kancelářské papíry 
https://m.alza.cz/canon-white-label-paper-a4-c-d2275653.htm?o=1   

https://www.alza.cz/laminovaci-folie-fellowes-a3-100mic-d5151992.htm?o=1
https://www.alza.cz/laminovaci-folie-fellowes-a3-100mic-d5151992.htm?o=1
https://www.alza.cz/laminovaci-folie-fellowes-a4-125mic-imagelast-d5151996.htm?o=2
https://m.alza.cz/canon-white-label-paper-a4-c-d2275653.htm?o=1
https://www.alza.cz/laminovaci-folie-fellowes-a3-100mic-d5151992.htm?o=1
https://www.alza.cz/laminovaci-folie-fellowes-a4-125mic-imagelast-d5151996.htm?o=2

