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 Hogyan válassz idén karácsonyi ajándékot?
Ez az útmutató segít, hogy megtaláld a legjobb ajándékot mindenkinek, aki az ajándékozási listádon szerepel

Milyen kategóriába tartozik az, akinek az ajándékot veszed?

SzülőJátékos Munkamániás Nyugdíjas Családos              Közösségimédia-
        függő

Nézd meg a választott kategóriához tartozó javaslatokat!
Például, ha a választottad egy játékos, akkor irány az egyes számú, kék szekció.

Háttértár

Kijelző

figyelembe 
veendő 
funkciók

•  Sok memória
•  Dedikált videokártya

Gamerek Szülők figyelembe 
veendő 
funkciók

Könnyű 
hordozhatóság

Hosszú 
üzemidő

Hosszú 
üzemidő

Biztonság

Filmek, zenék és játékok a 
szórakozásért

Felügyelet és kontroll a gép felett, hogy
munkájukat külön tudják választani  
gyerekeik játékaitól

Munkamániások

ami kell ami kell ami kell

figyelembe
veendő 
funkciók

Hosszú 
üzemidő

Biztonság

Könnyű 
hordozhatóság

Funkcionalitás és szórakozás, 
több feladat egyidejű 
végzésének képessége
Erő és hordozhatóság 
útközben

Javasolt 
készülékek

Javasolt 
készülékek

Javasolt 
készülékek

Asztali PC
Asztali PC, nagy 
teljesítményű gép, 
ami alkalmas online 
játékokhoz, 
csúcskategóriás 
videokártyával és sok
memóriával 
rendelkezik. Erős 
processzora magával
ragadó játékélményt
nyújt.

Egyensúly a munka, 
játék, és a tanulás 
között. Az ultrabookok 
erősek, könnyen 
hordozhatók, jó 
választást jelentenek az 
alkalmi játékosoknak.

Hibrid
A táblagép kényelme 
egy laptop erejével 
párosítva. Könnyű 
kezelhetőség az 
érintőképernyő és a 
billentyűzet párosának 
köszönhetően.

Munkához és gyerekek 
szórakoztatásához. A 
laptopok egyaránt 
kiválóak irodai 
munkákhoz, 
filmnézéshez, játékokhoz

Hibrid
Ideális választás üzleti 
útra, mikor munkához  
és szórakozáshoz 
egyaránt szeretnének 
egy kis készüléket 
használni.

Dell Alienware 
X51

Dell Alienware
 14

Core i7-es processzora 
és NVIDIA Geforce 
GT750M videokártyája 
révén félelmetes 
teljesítményt nyújt 
hordozható méretben.

557 900 Ft

A kisméretű, 
különleges dizájnnal 
rendelkező Alienware 
PC minden játékos 
álma lehet: stílus és 
teljesítmény egyszerre.

317 900 Ft

Lenovo IdeaPad 
Miix
A stílusos tokban 
megbújó táblagép 
kijelzője alól 
előbújtatható 
billentyűzet jól jön, ha a

119 900 Ft

Lenovo IdeaPad
Yoga
A 360 fokban 
hátrahajtható 
kijelzővel rendelkező 
készülék ideális társ a

239 900 Ft

mindennapokban: ha
videózás után gyorsan 
emailt szeretnél írni.

akarod, laptop, ha 
akarod, táblagép.

HP ProBook
4545s
Az alumínium burkolatú 
üzleti noteszgép hosszú 
éveken át hűséges és 
kitartó társa lehet 
minden  üzletembernek.

190 900 Ft

HP ENVY X2

239 990 Ft

Látszólag csak egy 
laptop, de 
leválasztható kijelzője 
révén táblagépként is 
tökéletesen megállja a
helyét a kiváló 
minőségű, Beats 
Audiohangszórókkal 
felszerelt készülék.

figyelembe
veendő 
funkciók

Háttértár

Kijelző

Kamera / 
webkamer a

Kapcsolattartás a családdal és a 
barátokkal
Képek és emlékek tárolása 
és megosztása

Játékok Otthoni szórakoztatás Üzleti utak,          Otthoni munkavégzés

figyelembe
veendő 
funkciók

Biztonság

Háttértár

Kijelző•  Digitális központ az egész 
    családnak
•   Családi programok 

megszervezése, szórakozás

Kapcsolattartás Házimunka,     Családi élet szervezése Közösségi média,               Szórakozás

Idősek Nagycsaládosok            Közösségimédia-
   függők

ami kell ami kell ami kell

figyelembe
veendő 
funkciók

Kamera/ 
webkamera

Könnyű 
hordozhatóság

Hosszú 
üzemidő

•  Kapcsolattartás

•   Közösségi csatornák és 
alkalmazások, például az 
Instagram gyors elérése

Javasolt 
készülékek

Javasolt 
készülékek

Javasolt 
készülékek

All-in-one PC
Nagy képernyője 
lehetővé teszi az 
egyszerű, érintésalapú 
vezérlést. Gyors 
processzora és nagy 
tárhelye ideális társsá 
teszi.

A beépített kamerával és 
Skype-pal  a nagyszülők 
kapcsolatban 
maradhatnak távol élő 
szeretteikkel, a 
hordozható készüléket 
pedig  bárhova magukkal 
vihetik a lakásban.

Táblagép

A könnyű és 
egyszerűen kezelhető 
táblagépek bármely 
családtag kedvenc 
játékszere lehet.

A Windows Áruházban 
elérhető számos 
alkalmazás révén a 
Windwos 8-as laptopok
kiválóan alkalmasak 
szórakozásra és  családi
programok 
szervezésére.

Táblagép Hibrid
Ideális diákoknak és 
azoknak, akik sokat 
vannak úton. 
Nagyszerű munkához, 
tanuláshoz és 
játékokhoz.

HP Pro All in 
One PC

Dell Inspiron 
3537A nagyméretű kijelzővel 

szerelt All-in-one 
nemcsak szép és stílusos,

199 800 Ft

A hagyományos 
felépítésű laptop 
egyetlen tulajdonosát 
sem fogja cserben 
hagyni, akik a beépített 
webkamera révén 
könnyedén 
videotelefonálhatnak 
szeretteikkel.

169 900 Ft

Sony Vaio Tap 11 
A világ legvékonyabb 
Windows 8-as 
táblagépe nemcsak 
szép, hanem praktikus 
is: mágneses 
fedlapjában egy saját 
billentyűzet bújik meg.

275 990 Ft  

Acer M3 
Az ultramobil, vékony 
házban meglepően 
nagy teljesítmény rejlik.

174 900 Ft 

hanem minden benne 
van, ami kell, így még az 
idősebbek is egyszerűen 
kezelhetik. 

Azoknak, akik egy kis 
készüléken  keresztül 
akárják elérni a 
közösségi média 
csatornáit, illetve 
útközben szeretnének 
netezni,  játszani, 
filmet nézni, vagy 
zenét hallgatni.

Egyszerű, mégis erős 
táblagép mindennapos
használtra, amely 
munkára és 
szórakozásra egyaránt 
tökéletesen megfelelő.

99 000 Ft

Asus T100

Egész nap netre kötve 
maradhatsz az 
átalakítható, 
ultrahordozható, hibrid 
készülékkel, amely akár 
11 órán át is 
munkaképes marad.

109 900 Ft

A munkamániásoknak 
ahordozhatóság a 
legfontosabb 
szempont, így a 
laptopok tökéletesek 
munkájukhoz és 
szórakozásukhoz.és zene hallgatáshoz. 


