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komputery poleasingowe

DELL LATITuDE 
 E7440

Ultrabook Dell E7440 z 14-calowym wyświetlaczem

i atrakcyjną obudową ułatwia poprawę wydajności 

w firmie. Notebook waży zaledwie 1,6kg, co w połączeniu 

z piękną stylistyką, czyni go doskonałym przyjacielem na 

każdym spotkaniu. Wydajna bateria  pozwala zapomnieć 

o ładowaniu na długi czas. Nieodzownie laptop wyposażamy w 

szybkie dyski SSD, jeszcze bardziej poprawiające pracę urządzenia. 

Jeden z najlepiej sprzedających się laptopów w historii Dell!

 1599 1299,-

Cienki, lekki, 
wydajny i piękny!

procesor: Intel® Core™ i5-4300U
taktowanie: 1,9 GHz
liczba rdzeni: 2
pamięć RAM: 8GB DDR3
dysk twardy: 120GB SSD
przekątna matrycy: 14”
system operacyjny: Windows 10 Home
rozdzielczość ekranu: 1366x768
złącza: Mini Displayport, HDMI, LAN, Audio, Kart SD
napęd optyczny: Brak
wejścia USB 3.0: 3 | USB 2.0: 0
karta graficzna: Intel® HD Graphics 4400
czas pracy na baterii: Minimum 3h
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Dell 
u2413  

449,-

podświetlenie: LED
przekątna ekranu: 24"
rozdzielczość natywna: 1920x1200
proporcja matrycy: panoramiczna 16:10
technologia matrycy: IPS
złącza: DVI, HDMI, Displayport, Wyjście Displayport, 
             Wyjście Słuchawkowe, USB 3.1
regulacja: pivot, nachylenia, wysokości

Zobacz wszystko w lepszych barwach!

Marki Dell nikomu przedstawiać nie trzeba. Warto jednak przybliżyć sylwetkę 
monitora U2413. Wyświetlacz wyposażony jest w panoramiczną matrycę FHD, 
wykonaną w technologii IPS, podświetlaną LED-owo. To doskonałe rozwiązanie 
do wielogodzinnej pracy przy obróbce materiałów wideo czy grafiki. Dodatkowo 
bardzo dobry czas reakcji na poziomie 6ms pozwala cieszyć się płynnym obrazem 
również w grach komputerowych czy oglądaniu filmów. Praca z takim sprzętem 
przeniesie nawet najbardziej wymagającego użytkownika na wyższy poziom.

Dlaczego warto robić zakupy w Laurem?

Wysyłka w 24h Dostawa od 0zł Darmowy zwrot Gwarancja jakości
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999,-

procesor: Intel® Core™ i5-3320M
taktowanie: 2,60 GHz
liczba rdzeni: 2
pamięć RAM: 8GB DDR3
dysk twardy: 180GB SSD
przekątna matrycy: 14
rozdzielczość ekranu: 1366x768
system operacyjny: Windows 10 Home
złącza: VGA, LAN, Audio, Mini Displayport, kart SD
wejścia USB 3.0: 2, wejścia USB 2.0: 1

Legendarny już laptop Lenovo T430s to bardzo wydajne urządzenie 
zarówno do biura, jak i do domu. Niewiarygodnie wytrzymała 
konstrukcja wykonana z wysokiej klasy materiałów, mieści w sobie 
szybki procesor Intel® Core™ i5, 8GB RAMu oraz ultraszybki dysk 
SSD. 14-calowa matryca nie dodaje notebookowi zbędnych gabarytów, 
dzięki czemu możemy cieszyć jego dużą mobilnością. 

Cienki, mocny i wytrzymały!

Lenovo  T430s   



2999,-

procesor: Intel Xeon X5650
ilość procesorów: 2
taktowanie procesora: 2660MHz
liczba rdzeni proc.: 6 - Six Core
pamięć RAM: 48 GB DDR3
dysk: 146 2,5 cala SAS
ilość dysków: 2
zatoki: 8x2,5"
obudowa: 2U
ilość zasilaczy: 1
kontroler: Perc 6i
gwarancja: 12 miesięcy
szyny: w zestawie

Dzięki Dell R710 problemy serwerowe w twojej firmie to już przeszłość. Dwa niesamowicie 
wydajne 6-ścio rdzeniowe procesory w połączeniu z ogromną ilością pamięci RAM, a także 
dyskami SAS, pozwolą na ciągłą pracę, bez spadków wydajności. W zestawie dajemy także 
szyny, aby uniknąć nieprzyjemnych utrudnień podczas montażu!

1729,-

procesor: Intel® Core™ i5-4570s
taktowanie: 2,9 GHz
liczba rdzeni: 4
pamięć RAM: 8GB DDR3
dysk Twardy: 120GB SSD
przekątna ekranu: 21,5”
rozdzielczość: 1920x1080
matryca: IPS 16:9
napęd: DVD
system operacyjny: Windows 10 Home
złącza: DP, LAN, Audio, USB 2.0, USB 3.0
napęd optyczny: DVD
wejścia USB 3.0: 4, USB 2.0: 2

Hp AIo 
proone
600 G1   

Dell powerEdge r710  
Moc, która napędzi Twoją firmę!

Świetna wydajność i obraz Full HD, a to wszystko w jednym urządzeniu! HP AIO ProOne 600 G1 to komputer 
zintegrowany z monitorem gdzie pod obudową znajdziemy takie rzeczy jak procesor Intel i5 i 8 GB pamięci 
RAM, które umożliwiają nam płynną prace nawet na kilku programach równocześnie. Do tego szybki dysk SSD, 
który oszczędzi nam czasu przy uruchamianiu systemu czy aplikacji.

Wszystko czego 
potrzebujesz!
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Matryca IPS, by zwiększyć wydajność
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619,-

procesor: Intel® Core™ i3-3220
taktowanie: 3,2 GHz
liczba rdzeni: 2
obudowa: SFF
pamięć RAM: 4GB DDR3
dysk Twardy: 120GB SSD
system operacyjny: Windows 10 Home
złącza: LAN, 2x Displayport, Audio, VGA
napęd optyczny: DVD-RW
wejścia USB 3.0: 4, USB 2.0: 6
karta graficzna: Intel® HD Graphics 2500
porty: PCI- Express x16, PCI- Express x1, 4x SATA

Komputer OptiPlex 7010 zapewnia znakomitą 
produktywność dzięki opcjom trzeciej generacji 
procesorów Intel Core z technologią Intel Turbo 
Boost 2.0, odpowiedniej pojemności dysku, 
karcie graficznej Intel HD oraz pamięci o wysokiej 
przepustowości. Komputer wyposażony w 
procesor z serii Intel Core i3 doskonale sprawdzi 
się do prac biurowych, odczytywania poczty, 
Przeglądania Internetu oraz innych codziennych 
zastosowań. Mała obudowa sprawi, że nie zajmie 
on wiele miejsca na Twoim biurku.

DELL 7010
SFF
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W monitorze NEC MultiSync EA244WMi zastosowano wysokiej 
jakości matrycę IPS, która gwarantuje doskonałej jakości obraz 
o szerokim kącie widzenia w formacie 16:10 w rozdzielczości 
obrazu 1920x1200. Podświetlenie typu LED gwarantuje wysoki 
poziom ergonomii. Pełna regulacja ustawienia nachylenia 
monitora zapewnia komfortową pracę w każdych warunkach. 
Szerokie kąty widzenia znacznie ułatwią pracę grupową przy 
monitorze.

NEC EA244wmi

419,-

rozdzielczość: 1920x1200
podświetlenie: LED
przekątna: 24
proporcja matrycy: panoramiczna 16:10
technologia matrycy: IPS
złącza: D-SUB, DVI, DisplayPort, HDMI
czas reakcji: 5 ms
regulacja: pivot, nachylenia, wysokości
kąty widzenia: 178 (v), 178 (h)
jasność: 350 cd/qm

Doskonały do biura!
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W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę:
• komputerów biurowych
• laptopów klasy biznes
• monitorów
• drukarek

229,-

Samsung
ML-3710ND 

Tania drukarka o niskich 
kosztach eksploatacji? Sprawdź! 

model: ML-3710ND
rodzaj druku: monochromatyczny laserowy

szybkość druku: 35 str./min
typ Portu: USB, RJ45 / LAN

rozdzielczość: 1200x1200 dpi
duplex: Tak

WiFi: Nie
max. format papieru: A4

przebieg: do 30 tyś. stron

Doskonałe urządzenie, do każdego biura i 
domu, niezależnie od tego czy zużywasz ryzę 
papieru na dzień, czy na miesiąc. Samsung 
ML-3710ND sprawdzi się doskonale w każdych 
warunkach, pozwalając drukować bardzo 
szybko, także w duplexie. Nie bez znaczenia 
jest także możliwość wpięcia jej do sieci, 
dzięki czemu każdy komputer w firmie będzie 
mógł z niej korzystać. Przy zakupie drukarek 
laserowych, warto zwrócić uwagę na koszty 
tonera – w tym przypadku nie przekraczają 
one nawet 50zł!

Sprzęt 
komputerowy 
do Twojego 
biura

Pozwól rozwinąć skrzydła swoim pracownikom
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Solidny laptop Dell’a, 
sprawdzi się również 
w lekkim game'ingu

Dell 
E6540

1599,- 
Laptop amerykańskiej firmy Dell, oparty na wydajnych podzespołach. Dodatkowo parametry urządzenia 

z serii E6540 wspierane są przez kartę graficzną Radeon HD 8790M, która obsłuży gry komputerowe. To 

propozycja dla wszystkich, którzy potrzebują laptopa do czegoś więcej, niż tylko prostej pracy biurowej. 

15-calowa matryca o matowym wykończeniu pozwala cieszyć się wysoką jakością obrazu. Notebook jest 

wyposażony w pełnowymiarową klawiaturę QWERTY z klawiszami numerycznymi, a także czytnik linii 

papilarnych.

• Wydajne notebooki do pracy lub game'ingu?
• Serwery, które pozwolą Twojej firmie działać sprawnie?
• A może komputery All-in-one, które zaoszczędzą miejsca w Twojej przestrzeni pracy?

Poznaj linię 
profesjonalnych 
produktów Laurem, 
dedykowaną dla 
najbardziej wymagających 
użytkowników

procesor: Intel i5-4310M
taktowanie procesora: 2,7GHz
liczba rdzeni procesora: 2
pamięć RAM: 8GB
dysk: 120GB SSD
napęd: DVD-RW
porty USB 2.0: Brak, USB 3.0: 4
złącza: HDMI, VGA, LAN, 
             Czytnik kart SD, Audio
przekątna ekranu: 15,6”
karta graficzna: Radeon HD 8790M
system operacyjny: Windows 10 Home PL

Dla nas to nie problem!
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299,-

procesor: Intel® Core™ 2 Duo E8400
taktowanie: 3,0 GHz
liczba rdzeni: 2
pamięć RAM: 4GB DDR3
dysk twardy: 120GB SSD
system operacyjny: Windows 10 Home
złącza: Displayport, VGA, LAN,
Audio,RS232, eSATA
napęd optyczny: DVD
wejścia: USB 2.0: 7

Ten niepozorny malec potrafi wykrzesać z siebie naprawdę dużo! 
Idealne rozwiązanie do pracy biurowej, a nawet do codziennego 
użytku w domu. Wyposażony w wydajny procesor Intela oraz 
4GB pamięci RAM, umożliwia nam na płynną pracę, a dysk 
SSD nie pozwoli nam więcej marnować czasu na uruchamianie 
systemu czy programów!

Mały, tani, niezawodny!

Dell 
780 
USFF

E K S P E R T  
R A D Z I„

„

Wymiana dysku w 
większości urządzeń 
to bardzo prosta 
sprawa, nie wymagająca 
większych umiejętności 
technicznych. Dzięki 
użyciu dedykowanych 
programów do kopii 
zapasowej nie musimy 
nawet reinstalować 
systemu operacyjnego! 
Wymiana dysku na SSD 
pozwala zaoszczędzić czas 
na uruchamianie nawet 
kilkukrotnie, ponadto 
bardzo mocno poprawia 
wydajność ogólną 
komputera, dając mu tym 
samym drugie życie!

115,-

gwarancja: 36 miesięcy
szybkość odczytu: 555 MB/s
szybkość zapisu: 540 MB/s
format: SATA

NoWY DYSK 
GooDrAM 
CX300 120GB SSD 

Polska firma Goodram od lat umacnia swoją pozycję 

wśród sprzedawców pamięci flashowej. Mamy 

przyjemność polecić Państwu wyśmienitą serię CX300, 

która jakością nie odbiega od rozwiązań czołowych 

producentów.

Jeszcze dziś przyśpiesz 
swój komputer!



ZAPRASZAMY DO 
NASZYCH ODDZIAŁÓW

Kraków

ul. Nadwiślańska 11
Pn-Pt, godz. 10-18
Sb, godz. 10-13
12 307 30 35
sklep@laurem.pl

Warszawa

ul. Szczęśliwicka 41
Pn-Pt, godz. 10-18
Sb, godz. 11-14
22 470 00 14
warszawa@laurem.pl

Bielsko-Biała

ul. 3-go Maja 25
Pn-Pt, godz. 10-18
Sb, godz. 11-14
33 400 00 61
bielsko@laurem.pl

Sklep internetowy

laurem.pl
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178,-

DELL
E6420

procesor: Intel® Core™ i5-2520M
taktowanie: 2,5 GHz
liczba rdzeni: 2
pamięć RAM: 8GB DDR3
dysk: 120GB SSD
napęd: DVD-RW
porty USB 2.0: 4
złącza: HDMI, LAN, Audio, Kart SD
przekątna matrycy: 14”
karta Graficzna: Intel® HD Graphics 3000
system operacyjny: Windows 10 Home

rozdzielczość: 1680x1050
podświetlenie: LED
matryca: TN 16:10
złącza: VGA, DVI-D, DisplayPort, USB 2.0, USB 2.0 typ B
przekątna: 22”
częstotliwość odświeżania: 60Hz
regulacja: pochylenie, wysokość, obrót849,-

Dell E6420 z serii Latitude znakomicie nadaje się dla 
specjalistów pracujących w biurze i w domu, którzy 
wymagają wysokiej wydajności, niezawodności i mobilności. 
Gotowy do wszelkich zastosowań biznesowych jak i 
domowych notebook jest całkowicie zabezpieczony 
dzięki odpornej obudowie wykonanej z anodyzowanego 
aluminium, stopów magnezu oraz cynku. Solidne stalowe 
zawiasy zapewniają stabilność ekranu laptopa. Współczesne 
warunki biznesowe wymagają pracy w każdym czasie i w 
każdym miejscu. Właśnie dlatego potrzebujesz notebooka, 
który nadąży za Twoim stylem pracy.

Monitor który zadba o wygodę Twojej pracy? NEC oferuje 
rozwiązania, które znacznie poprawią komfort użytkowania 
tego urządzenia. Monitor posiada czujnik natężenia światła 
– dostosuje jasność do oświetlenia w pomieszczeniu oraz 
czujnik obecności – wie kiedy Cię nie ma i automatycznie 
włącza się lub wyłącza. Świetny kompan do pracy 
biurowej!
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Niezwykły laptop do 
zwykłych zastosowań Wyższy poziom 

ergonomii

Powołaliśmy firmę Laurem ponieważ zauważyliśmy, że  
klientów coraz częściej interesuje nie tylko sprawność 
techniczna sprzętu, ale także jego aspekt wizualny. 
Od naszych dostawców wybieramy jedynie absolutne 
perełki. Sami zadziwiamy się niejednokrotnie, kiedy 
dociera do nas towar, który mimo iż jest używany, 
poleasingowy, wygląda prawie jak nowy - noszący 
na prawdę minimalne ślady użytkowania. Jesteśmy 
jedynym sklepem w sieci, który dzieli sprzęt na kilka 
klas - a one wszystkie dotyczą całkowicie sprawnego 
sprzętu.

NEC 
ea223  


