Emne: Fwd: Google Android PC, Dørlås med fingeravtrykksåpner, Robotstøvsuger, Klokketelefon, USB kjøleskap, Mobiltelefon jammer,
Kikkert med kamera og mange andre nyheter!
Dato: 16. juni 2010 14.18.55 GMT+02.00
Til: Joachim Tingvold <joachim@tingvold.com>

Fra: "eHub - Nettbutikken for bedrifter" <info@storplaza.no>
Dato: 16. juni 2010 14.02.10 GMT+02.00
Til:
Emne: Google Android PC, Dørlås med fingeravtrykksåpner, Robotstøvsuger, Klokketelefon, USB kjøleskap, Mobiltelefon jammer,
Kikkert med kamera og mange andre nyheter!

Perfekt til elektroniske bøker, surfing og email. Utstyrt med Google Android operativsystem som gir deg tilgang på
tusenvis av gratis programmer - i tillegg til de som følger med. Utstyrt med Multi-Touch skjerm og fungerer både
stående og liggende. 7 tommer 16:9 widescreen, 800 x 480 med høy lysstyrke TFT LCD gir deg en fantastisk
visning av bilder og gjør lesning av elektroniske bøker og surfing til en behagelig opplevelse. Støtte for minnekort
med opptil 32 GB.
Pris: 1.592,- eks. mva

Coca-Cola spionkamera i
brusboks, 4GB
Dette er spionkamerat vekker
ingen mistanke! Kameraet
styres via fjernkontroll.
Pris: 542,- eks. mva

USB kjøleskap
Kos deg i sommer med dette
USB drevne mini-mini
kjøleskapet. Rommer akkurat
en brus- eller en ølboks, og
kjøler ned til en temperatur
rundt 1-2 grader.
Pris: 318,- eks. mva

Dørlås med
fingeravtrykk
Åpne opp
inngangsdører med
fingeravtrykk! Velg
mellom fingeravtrykk,
ordinær nøkkel eller
PIN-kode.
Pris: 2.758,- eks.
mva

Mobil med Java,
DualSIM og TV
Rålekker touchtelefon med Java,TVmottak, FM mottaker
og DualSIM. Leveres
med en rikelig
tilbehørspakke.
Pris: 958,- eks. mva

Alle priser oppgitt eks. mva.

Robotstøvsuger
Intelligent robot støvsuger
som gjør jobben du selv
hater. Den styrer unna
hindrere og går tilbake til
docking basen sin når den
er ferdig.
Pris: 1.838,- eks. mva

Kikkert m/digitalt kamera
Zoom deg inn på
motivene med denne
elegante kikkerten, og ta
nærbildene du aldri før
fikk tatt! Tar også opp
filmsekvenser.
Pris: 278,- eks. mva

Klikk her for å avregistrere deg.

Klokketelefon m/touch
screen
Fantastisk tøff
klokketelefon med touch
screen, innebygget
kamera, innebygget
MP3/MP4 spiller og Dual
SIM.
Pris: 1.598,- eks. mva

Mobiltelefon jammer
Slipp forstyrrelser med
denne mobiljammeren
som fjerner mobilsignaler i
en rekkevidde opp til 10
meter. Blokkerer GSM,
CDMA, DCS, PHS og 3G.
Pris: 678,- eks. mva

