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Katalog věrnostního programu 
MEGAškolám 

Pexesa 
 

 
 
 
Za 5 věrnostních bodů získáte sadu pěti originálních pexes. Vybírat můžete 
z pěti témat v pěti jazycích – zvířátka, slovesa, přídavná jména, čísla a 
barvy v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině nebo v ruštině. 
Součástí pexesa je omalovánka nebo pravítko (28 cm) s použitou slovní 
zásobou a s překladem do českého jazyka. 
 
 
 
 

Dárkový poukaz v hodnotě 300 Kč 
 
 
 
 
Dárkový poukaz v hodnotě 300 Kč na nákup zboží v síti prodejen Oxford Bookshop. 
 
 
 

 

EQUA lahev 
 
 
EQUA je slovinská značka ekologických designových lahví z borosilikátového skla 
i plastu – bez BPA (Bisfenol A, organická chemická sloučenina využívaná při 
výrobě plastů) 
 
Značka má velké množství ekologických certifikátů a ještě k tomu věnuje 10% ze 
svého čistého zisku organizacím, které podporují zdravý životní styl a jsou si 
vědomy hodnoty přírody 
 
Vyberte si za 7 bodů jednu EQUA lahev z naší aktuální nabídky – ZDE. 
 
 
  



  skoly@megabooks.cz 
  517 330 818 

 

*Fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní. Nabízené produkty mohou být nahrazeny zbožím stejné nebo vyšší kvality. 

KeepCup – designový ekologický hrnek 
 

 
 
KeepCup je australská značka ekologických hrnků, které posbíraly spoustu ocenění. 
 
"KeepCupy" jsou ekologické, netoxické, nahrazují plastové kelímky na jedno použití a káva a 
čaj v nich vydrží až o 30 minut déle horké, než v normálním hrnku. Zároveň jsou vhodné do 
mikrovlnky i myčky nádobí. Jejich minimálně čtyřletá životnost je dalším dobrým 
argumentem, proč mít hrnek KeepCup a šetřit tak životní prostředí. A když ještě navíc 
vypadají tak dobře... 
 
Vyberte si KeepCup z naší aktuální nabídky –ZDE. 
 
 
 
 
 
 

Into the Classroom 
 

Za 8 věrnostních bodů MEGAškolám si můžete vybrat jednu knihu z řady Into the Classroom: 
 
9780194422482 Bringing Creative Teaching Into Yle Classroom 
9780194200363 Extensive Reading New Ed. 
9780194200417 Learning Technology 
9780194427524 Literature 
9780194200387 Mixed-Ability Teaching 
9780194200394 Mobile Learning 
9780194200424 Motivational Teaching 
9780194421560 Online Video 
9780194200370 Special Educational Needs 
9780194425940 Bringing Technology Into the Classroom 
 

 

Dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč 
 

 
 
 
 
Dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč na nákup zboží v síti prodejen Oxford Bookshop. 
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Oxford Studijní Slovník 2nd. Edition with APP Pack 
Jediný oxfordský slovník s češtinou. 
 
Jako jeden z mála slovníků na trhu plně vyhovuje požadavkům kladeným na pomůcky používané při písemné práci 
u státní maturitní zkoušky z anglického jazyka, neboť tištěná část tohoto slovníku neobsahuje přílohu věnovanou 
písemnému projevu. 
 
• 52 000 slov, frází a významů 
• 32 000 příkladů správného užití 
• 2 300 poznámek s informacemi o gramatice, synonymech, stylu, kultuře atd. 
• vazby a tematicky řazené skupiny slov pro rozšíření slovní zásoby 
• 54 000 českých ekvivalentů 
• Oxford 3000 keywords – seznam 3 000 nejdůležitějších slov angličtiny a jejich významů 
• roční přístup k Oxford studijní slovník App 
• Oxford studijní slovník App – aplikace pro chytré telefony a tablety, nákup přes App Store a Google Play 

 
9780194339704 Oxford Studijní Slovník 2nd. Edition with APP PACK 

 

Oxford English Grammar Course Revised Edition 
 

Osvědčený způsob výkladu a procvičování mluvnice ve stylu krok za krokem, který dovede studenta k úspěšnému 
zvládnutí gramatického jevu. 
 
Za 10 věrnostních bodů MEGAškolám si můžete vybrat jednu knihu z řady Oxford English Grammar Course: 
 
 
9780194414814 Basic RE with Answers 
9780194414876 Intermediate RE with Answers 
9780194414937 Advanced RE with Answers 
 
 

 

Oxford Basic 
 
Série krátkých knížek obsahující učební plány výuky angličtiny od začátečníků až po středně pokročilé studenty. 
 
Za 10 věrnostních bodů MEGAškolám si můžete vybrat jednu knihu z řady Oxford Basic: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9780194371735 Classroom English 
9780194421881 Cross-curricular Activities 
9780194421782 Intercultural Activities 
9780194419758 Introduction to Teaching English 
9780194421676 Presenting New Language 
9780194421683 Simple Listening Activities 
9780194421737 Simple Reading Activities 

9780194421690 Simple Speaking Activities 
9780194421706 Simple Writing Activities 
9780194421799 Teaching Grammar 
9780194422406 Listen and Do 
9780194422994 Starting and Ending Lessons 
9780194419765 Storytelling 
9780194421959 Vocabulary Activities 
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Practice Tests 
 
Za 10 věrnostních bodů MEGAškolám si můžete vybrat jednu učebnici z řady Oxford Preparation and Practice for 
Cambridge English s přípravnými testy k mezinárodním zkouškám s klíčem. Učebnice obsahuje vždy 7 testů: 6 tištěných 
a 1 online: 
 
9780194118859 Oxford Prep. and Pract. for Camb. English A2 Key for Schools Exam Trainer with key 
9780194118941 Oxford Prep. and Pract. for Camb. English B1 Preliminary for Schools Exam Trainer with key 
9780194115209 Oxford Prep. and Pract. for Camb. English First for Schools Exam Trainer Student's Book with key 
 
Preparing srudents for the revised 2020 exam. 
 

Oxford Key Concepts for the Language Classroom 
 

Za 11 věrnostních bodů MEGAškolám si můžete vybrat jednu knihu z řady Oxford Key Concepts for the Language 
Classroom: 
 
9780194000833 Focus on Assessment 
9780194000826 Focus on Content-Based Language Teaching 
9780194000857 Focus on Grammar and Meaning 
9780194003117 Focus on Learning Technologies 
9780194000864 Focus on Literacy 
9780194000840 Focus on Oral Interaction 
9780194003124 Focus on Reading 
 
 

Resource Books for Teachers 
 
Tato populární série poskytuje učitelům praktické rady a pokyny užitečné při výuce angličtiny. Zaměřena je na 
výuku na středních školách a dospělých. 
 
Za 12 věrnostních bodů MEGAškolám si můžete vybrat jednu knihu z řady Resource Books for Teachers: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

9780194371940 Cultural Awareness 
9780194372190 Dictionaries 
9780194425803 Drama and Improvisation 
9780194425759 English for Specific Purposes 
9780194372084 Exam Classes 
9780194372312 Film 
9780194371810 Global Issues 
9780194421928 Grammar 
9780194370042 Grammar Dictation 
9780194375740 Homework 
9780194425797 Images 
9780194372237 The Internet 

9780194371636 Learner-based Teaching 
9780194372169 Listening 
9780194370554 Music and Song 
9780194371926 Newspapers 
9780194372251 Project Work 
9780194370875 Pronunciation 
9780194421935 Storybuilding 
9780194425780 Teaching Other Subjects Through 

English 
9780194425773 Teenagers 
9780194421867 Vocabulary 2nd Edition 
9780194421904 Writing 

9780194421942 Advanced Learners 
9780194371476 Classroom Dynamics 
9780194370967 Conversation 
9780194421898 Creative Poetry Writing 
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Primary Resource Books for Teachers 
 
Tato řada je určena učitelům angličtiny na základních školách. 
 
9780194378253 Art and Crafts with Children 
9780194372046 Creating Stories with Children 
9780194372206 Drama with Children 
9780194372244 Games for Children 
9780194425896 Grammar for Young Learners 
9780194421829 Internet and Young Learners 
9780194372213 Projects with Young Learners 
9780194425810 Storytelling with Children 2nd Ed. 
9780194372091 Very Young Learners 
9780194375993 Writing with Children 
9780194371957 Young Learners 
 

USB Flash disk Kingston Data Traveler 64GB 
 

Exkluzivní flashdisk ve stylovém kovovém pouzdru s vysokou odolností. Jeho malé 
rozměry a pevné oko pro pohodlné navlečení na kroužek klíčů zaručují jeho 
bezproblémové používání ve všech situacích.  
 
Můžete ho mít stále u sebe a vejde se vedle obsazeného portu USB. Díky podpoře velkého 
počtu operačních systémů je přímo použitelný pro notebooky, ultrabooky i tablety. 
S flashdiskem DataTraveler SE9 budete mít jistotu, že vaše data (kancelářské soubory, 
mnoho hodin hudby, spousta filmů atd.) budou neustále v bezpečí.  

 

Oxford Advanced Learner´s Dictionary 10th - PB 
 

Oxford Advanced Learner´s Dictionary je nejprodávanější advanced learner´s dictionary na světě. Tato desátá 
edice, obsahující přes 185 000 slov a frází, rozvíjí potřebné dovednosti studentů ke složení zkoušek 
a komunikaci v angličtině. 
 
Úroveň: Upper-Intermediate – Advanced (B2 – C2) 
 
Oxford Advanced Learner's Dictionary je doporučován učiteli a studenty, protože definuje slova jazykem, 
kterému studenti dobře rozumí, poskytuje užitečné příklady vět a obsahuje potřebné nástroje k dosažení 
úspěchů při studiu angličtiny.  
 
Používá ho přes 100 milionů uživatelů po celém světě a je tak nejprodávanějším advanced learner´s slovníkem 
na světě. 
 
9780194798488 Oxford Advanced Learner´s Dictionary 10th Edition Paperback + Premium Online and App 
1 year 
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Deštník Doppler Magic Fiber GLAMOUR 
 

Skládací plně-automatický deštník Doppler Magic Fiber Glamour je univerzální. Ať už v dešti, nebo na slunci, 
a to díky speciální UV ochrané, kterou potah deštníku má. Z hlediska stability také nezůstává pozadu. 
 
Deštník byl testován při rychlosti větru 100 km/h ve větrném tunelu a řadí se tak do skupiny větruodolných 
deštníků. Pokud náhle začne pršet, deštník lze během několika sekund otevřít a zavřít pouhým stisknutím 
tlačítka. Je dostupný v tmavě modré, červené nebo tyrkysové barvě s elegantním grafickým tečkovaným 
vzorem. Dokonale tak padne k různým módním doplňkům. 
 
Stabilní díky konstrukci ze sklolaminátu a oceli - Při otočení deštníku nedojde k jeho poškození. Polyesterový 
potah je odolný proti změnám vlhkosti a teplot, nesráží se 
 

Oxford Bookworms Library Bestseller Pack 
Za 20 věrnostních bodů si můžete vybrat jeden bestseller pack z řady zjednodušené četby 
Oxford Bookworms Library. Vybírat můžete z úrovní: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LEVEL 2 - ISBN 9780194790116 
obsahuje těchto 10 titulů: 
Anne of Green Gables 
The Canterville Ghost 
The Death of Karen Silkwood 
Dracula 
Henry VIII and his six Wives 
Huckleberry Finn 
New Yorkers 
The Piano 
Robinson Crusoe 
Sherlock Holmes Short Stories 

LEVEL 3 - ISBN 9780194791076 
obsahuje těchto 10 titulů: 
The Call of the Wild 
Chemical Secret 
A Christmas Carol 
Frankenstein 
Love Story 
The Picture of Dorian Gray 
The Prisoner of Zenda 
The Secret Garden 
Skyjack! 
Tales of Mystery and Imagination 

LEVEL 4 - ISBN 9780194791632 
obsahuje těchto 10 titulů: 
Black Beauty 
Dr Jekyll and Mr Hyde 
Gulliver´s Travels 
The Hound of the Baskervilles 
Little Women 
Silas Marner 
A Tale of two Cities 
The Thirty-Nine Steps 
Three Men in a Boat 
Treasure Island 
 LEVEL 6 - ISBN 9780194602099 

obsahuje těchto 8 titulů: 
American Crime Stories 
Jane Eyre 
Night without End 
Oliver Twist 
Pride and Prejudice 
Tess of the d´Urbervilles 
The Woman in White 
The Joy Luck Club 

STARTER - ISBN 9780194234108 
obsahuje těchto 10 titulů: 
Girl on a Motorcycle 
New York Café 
Drive into Danger 
The Fifteenth Character 
Mystery in London 
Sally´s Phone 
Escape 
Taxi of Terror 
Robin Hood 
Survive! 

LEVEL 1 - ISBN 9780194788670 
obsahuje těchto 10 titulů: 
The Adventures of Tom Sawyer 
The Elephant Man 
A little Princess 
Love or Money? 
The Monkey´s Paw 
The Phantom of the Opera 
The President´s Murderer 
Sherlock Holmes and the Duke´s Son 
White Death 
The Wizzard of Oz 

LEVEL 5 - ISBN 9780194602082 
obsahuje těchto 8 titulů: 
David Coperfield 
Far from the Madding Crowd 
Ghost Stories 
Great Expectations 
Wuthering Heights 
Sense and Sensibility 
This Rough Magic 
The Accidental Tourist 
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Logitech Wireless Presenter – laserové ukazovátko 
 

 
 
Bezdrátové, ergonomicky tvarované prezentační ovládání s intuitivně umístěnými ovládacími prvky a snadno 
přístupnými tlačítky, s nimiž se můžete pohybovat s naprostou jistotou. Součástí je navíc také červené laserové 
ukazovátko a plug-and-play bezdrátový přijímač, který nevyžaduje instalaci ovladačů. Stačí zapojit do USB portu 
počítače. Dosah zařízení od bezdrátového přijímače činí až 15 metrů. 
 
 
 

Oxford Read and Discover 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za 35 věrnostních bodů MEGAškolám si můžete vybrat deset knížek zjednodušené četby řady Oxford Read and Discover. Aktuální nabídku 
naleznete na www.megabooks.cz nebo v katalogu OUP ELT. 
 

Fitness náramek – Garmin vívofit 4 
Elegantní fitness náramek Garmin vívofit 4 v bílém, černém nebo černo-zeleném provedení 
se díky svým funkcím stane vaším společníkem nejen pro sport. Díky svému vytříbenému 
designu se hodí i do společnosti nebo do práce. Řemínek se navíc dá vyměnit, pro tento účel 
existuje mnoho barevných a stylových variací. Je také vybaven vylepšeným zámkem proti 
nechtěnému rozepnutí. Baterie dosahuje dlouhé životnosti přibližně jednoho roku. 
 
Náramek během dne zaznamenává míru pohybu a snaží se svého majitele povzbuzovat k 
větší míře kroků nebo pohybu obecně. Zvukově vás může upozornit na delší dobu bez 
pohybu. Také vás může upozornit na dosažení plánovaného cíle. Náramek inteligentně 
rozpozná danou sportovní aktivitu, ať už chodíte, běžíte, plavete nebo jste na eliptickém 

trenažéru. Stopky mají funkci samostatného záznamu a vyhodnocení sportovní aktivity. Fungují i bez použití snímače srdečního tepu. V průběhu 
aktivity zobrazují čas, vzdálenost, počet kroků a spálené kalorie. 
 
Nejdůležitější částí náramku je drobný barevný LCD displej o rozlišení 88 × 88 pixelů. I přes své rozměry je lehce čitelný a díky nízké spotřebě 
stále zapnutý. Se svým okolím náramek komunikuje pomocí technologie ANT+ a Bluetooth, pomocí nichž se může spojit s dalšími chytrými 
zařízeními jako jsou mobilní telefony, tablety a počítače (u mobilních zařízení kompatibilita s iOS, Androidem). S těmito přístroji může poté 
probíhat i automatická synchronizace. 
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Dominoes – 10 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za 45 věrnostních bodů MEGAškolám si můžete vybrat deset knížek zjednodušené četby řady Dominoes. Aktuální nabídku naleznete na 
www.megabooks.cz nebo v katalogu OUP ELT. 
 

CD rádio přehrávač SONY 
 
 
Kompaktní přehrávač Sony si poradí nejenom s klasickými optickými médii CD, ale dokáže přehrávat 
hudbu i z přenosných flash disků. Samozřejmostí je rovněž vestavěný FM/AM tuner s pamětí pro 
rozsáhlý počet stanic. Kromě portu USB připojíte k přehrávači snadno i jakákoli další zařízení se 
sluchátkovým výstupem. Poslouží vám k tomu stereofonní linkový vstup. Napájení je řešeno pomocí 
elektrické zásuvky nebo šesti baterií typu C. 
 
 
 

 
 

SodaStream Spirit 
 
Pokud máte rádi perlivou vodu, Sodastream Spirit je k její výrobě vybavený vším potřebným. 
Přístroj vás na první pohled zaujme čistým designem a jeho výhodou je i mechanismus pro 
uchycení láhve bez nutnosti šroubování. 
 
Jednoduše nainstalujte bombičku s potravinářským CO2 plynem, pod nerezový úchyt umístěte 
lahev s kohoutkovou vodou a Sodastream Spirit se už postará o zbytek. 
 
Hotovou sodovku si můžete zpestřit přidáním čerstvých citrusů, mátou nebo jiným ovocem. 
Baleným vodám můžete dát navždy sbohem. 
 
Vybírat můžete z několika barev. 
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Amazon New Kindle 2020 – čtečka elektronických knih 
 
New Kindle se soustředí na komfort čtenáře, který si svou vášeň rád dopřává na nejrůznějších 
místech. Proto je čtečka dílensky špičkově zpracovaná, je o 11 % tenčí a o 16 % lehčí než předchozí 
generace Kindle, takže se snadno a pohodlně drží i v jedné ruce. Je lehčí než většina knih, přitom 
se do ní vejde celá knihovna, kterou tak můžete mít stále u sebe. 
 
Na rozdíl od reflexních obrazovek tabletů a smartphonů s vysokým kontrastem, displej s 
inkoustovými částicemi eliminuje oči unavující oslnění a čte se přirozeně jako opravdový papír. 
Nemalou výhodou je minimální spotřeba, takže vydrží celé týdny na jedno nabití. Spolu s ručně 
tvořenými fonty, které byly ručně laděny na úrovni pixelů pro maximální čitelnost, uvidíte ostrý 
text podobný tomu, co vidíte ve fyzické knize. 
 
Vy a vaše rodina můžete snadno sdílet nejen své vlastní knihy pro Kindle, ale i knihy z propojeného 
Amazon účtu partnera. Technologie Whispersync synchronizuje vaši poslední čtenou stránku, 

záložky a poznámky ve všech vašich zařízeních, takže můžete pokračovat přesně tam, kde jste skončili i na jiné čtečce. S Goodreads se spojíte 
s největším online komunitou milovníků knih. Zjistíte, co vaši přátelé čtou, a jak jednotlivé knihy hodnotí. 

Digitální kompaktní fotoaparát Canon IXUS 185 
 

Tenký a stylový IXUS představuje ideální kompaktní fotoaparát, který překvapí obrazovou kvalitou, a 
přitom ho můžete mít neustále při sobě. Ovládání je jednoduché a menu v mnoha jazycích včetně češtiny, 
takže obsluhu zvládne každý. 
 
I když je fotoaparát Canon IXUS 185 vybavený osminásobným optickým zoomem, abyste se dostatečně 
přiblížili k detailu, objektiv se zcela zasunuje do těla fotoaparátu. Díky tomu je štíhlý a lze jej snadno 
přepravovat v kapse či kabelce.  

 
Užijte si výjimečně kvalitní a detailní snímky s Canon IXUS 185. Funkce řady IXUS s názvem Smart AUTO analyzuje záběr a automaticky vybírá 
nejlepší nastavení fotoaparátu ze 32 přednastavených scén. Výsledkem jsou nejlepší možné snímky bez ohledu na to, zda jde o záběr rodiny, 
přátel nebo jiného důležitého okamžiku. Tlačítko Date pak nabízí snadné přidání časové značky do snímku, a usnadňuje tak připomenutí 
vzácných okamžiků. 

Espresso KRUPS NESCAFÉ® Dolce Gusto Mini Me 
 
 
Krups KP 1201 Nescafe Dolce Gusto MiniMe se řadí mezi nejmenší espressa na trhu. Nabízí kompaktní 
rozměry, a proto snadno zapadne do interiéru každé kuchyně. Oceníte originální a stylový design, který 
se bude vyjímat mezi ostatními spotřebiči. Výkonný přístroj si ihned zamilujete. 
 
Jeho výhodou je extrémně rychlý a komfortní provoz. Stačí vložit jakoukoliv kapsli Dolce Gusto do 
magnetického držáku a přístroj spustit. Chytré espresso disponuje automatickým dávkovacím systémem 
a po dosažení nastaveného množství se samo zastaví. Čisté prostředí zajistí polohovatelný odkapávací 
tácek. Jeho výšku lze nastavit do 3 úrovní, dle velikosti šálku. Inovativní přístroj disponuje také 
automatických vypnutím po 5 minutách, čímž efektivně šetří energii. 
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Mobilní telefon Xiaomi Redmi 8A 32 GB 
 

Nový Redmi 8A navazuje na svého předchůdce, přináší další vylepšení a opět cílí na běžné, nenáročné 
uživatele, kterým nabídne skvělý poměr ceny a funkcí. Můžete se těšit na slušný výkon, oblíbené funkce 
a velmi dlouhou výdrž baterie. 
 
Nový Redmi 8A využívá IPS displej 19:9 s rozšířeným HD+ rozlišením 1520 x 720 bodů. Můžete se těšit 
na obraz s vysokým kontrastem a jasem, dokonalé zobrazení barev a široké pozorovací úhly. Na displeji 
Redmi 8A zažijete skvělou zábavu. 
 
Potřebnou porci energie vám zajistí baterie s kapacitou 5000 mAh. O výdrž na jedno nabití se tak v 
žádném případě obávat nemusíte. Pokud energie dojde, nastupuje rychlé nabíjení 18W, se kterým 
nabijete telefon rychle a pohodlně. 
 
Díky 12 MPx hlavnímu fotoaparátu vám zajistí vždy ostré fotografie plné živých a zářivých barev a videa 
ve vysokém rozlišení. Poskytuje přirozené barvy i za horšího světla díky pěkné světelnosti a velkým 
bodům snímače. A s výkonným LED bleskem jsou fotografie perfektní i v noci. Přední fotoaparát s 8 
MPx snímačem vám zase umožní vytvářet jednoduše oblíbená selfie. 

Multifunkční laserová tiskárna HP LaserJet Pro MFP M130fw 
 

Tato cenově dostupná laserová multifunkce vám půjde na ruku kvalitním a rychlým tiskem, který byste 
čekali od řádově dražšího zařízení. Neztratíte proto zbytečně čas při čekání na zhotovení, a můžete být 
více produktivní. 
 
Zařízení se také snaží být co možná nejvstřícnější k uživateli. Tiskárna má přesnější hlídání úrovně barvy v 
toneru, abyste z každého originálního spotřebního materiálu vytiskli maximální počet stránek. I výměna 
toneru je jednodušší díky automatickému odstranění ochranné pásky a snadno otvíratelnému balení. 
 
Model má navíc bezdrátovou kartu WiFi, a tak je dostupný pro místní i vzdálené sdílení mezi uživateli. 
Tiskárna podporuje pro produkty Apple standard AirPrint, pro Android Mopria, nebo tiskněte přímo z 
Google Cloud. Zadejte si odkudkoliv, co potřebujete vytisknout, a po příchodu k tiskárně jen vezmete 
dokumenty a můžete pokračovat. 

Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1“ WiFi 32GB 
 

S tabletem Galaxy Tab A na vás čeká nová úroveň zábavy v prémiovém provedení. Tablet od společnosti 
Samsung je multifunkční zařízení, které vás příjemně překvapí dostupnou cenou i svými parametry. Nabízí 
úžasný výkon, skvělý vzhled, realistický obraz, dechberoucí zvuk a jednoduché ovládání. Usnadněte a 
zpříjemněte si život používáním praktického a zábavného tabletu. Galaxy Tab A představuje jedinečnou 
kombinaci prémiových funkcí a dostupné ceny. Navíc si ho díky kompaktním rozměrům můžete bez 
problémů vzít kamkoli, je totiž tenký pouze 7,5 milimetru. 
 
Nechte se absolutně vtáhnout do zobrazovaného děje při sledování oblíbeného obsahu na obrazovce 
Galaxy Tab A. Ohromující 10,1" WUXGA displej vás potěší rozlišením 1 920 × 1 200 pixelů i svou barevností. 
Nic už nestojí v cestě mezi vámi a filmovou realitou – stačí se uvolnit a divácký zážitek může začít. 
Vychutnejte si používání tabletu se vším, co k tomu patří, bez jakéhokoli omezení. Galaxy Tab A láká na 
baterii s kapacitou až 6 150 mAh, takže si můžete užívat funkce tabletu po skutečně dlouhou dobu. Skvělý 
výkon také zaručují 2 GB RAM. Možnosti používání navíc rozšiřuje 32GB interní úložiště, přičemž 
prostřednictvím microSD karty můžete pro své soubory získat dalších až 512 GB místa. 
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Lenovo IdeaPad 15,6“ 
 

Někdy je nejlepší dělat věci jednoduše. Ideapad  je poháněn prvotřídními procesory, 
disponuje možností dedikované grafické karty, je výkonný, a přitom snadno 
použitelný. Je dostupný v široké škále barev, je zabezpečený, odolný a připravený 
pro splnění každodenních úkolů – a pro budoucnost. 
 
Udrží s vámi krok: Notebook není jen kus elektroniky – je to také investice. Proto je 
IdeaPad vybaven speciálním ochranným nátěrem, který chrání proti opotřebení. 
Navíc disponuje pryžovými prvky na spodním krytu, aby se maximalizovalo větrání a 
prodloužila výdrž zařízení. 
 

Rychlé nabíjení: Dochází vám výdrž baterie a nestíháte? IdeaPad disponuje až 6hodinovou výdrží baterie a podporou rychlého nabíjení— 
15 minut nabíjení vám poskytne další až 2 hodiny výdrže. Využijte maximálně svůj čas. (V režimu vypnuto. Je potřeba 65 W zdroj napájení.) 
Dostatek úložného prostoru pro vaše fotografie, filmy a ještě víc.: 1 TB SATA HDD pro uložení tisíců videí, fotografií a souborů. 
 
Windows 10 je stále lepší: Získejte z Windows 10 to nejlepší díky novým aktualizacím se skvělými funkcemi. Skvělá aplikace Fotky usnadňuje 
zpracování videí, přidávání soundtracků, použití přenosu dat, aplikaci 3D efektů a ještě víc. A sdílení je ještě rychlejší díky intuitivnímu nastavení, 
které usnadňuje okamžité spojení s těmi, na kterých vám nejvíc záleží. 
 
Ostrý obraz a vynikající zvuk: IdeaPad disponuje rozlišením až FHD na 15,6“ displeji a nabízí tak vynikající zobrazení na cestách. V kombinaci 
s technologií Dolby Audio™ poskytuje úžasný zvukový zážitek. Zvyšte hlasitost bez zkreslení a poslouchejte každý detail. 
 

Projektor BENQ TW535 
Projektor BenQ TW535 nabízí vysokou svítivost 3600 ANSI lumenů a rozlišení 1280 x 800 pixelů. 
Je uzpůsobený pro každodenní používání a spolehlivý výkon v zasedacích místnostech. Poskytuje 
intuitivní bezproblémové ovládání a praktické možnosti digitálního připojení. Projektor je 
energeticky úsporný a šetrný k životnímu prostředí. 
 
Vysoká svítivost projektoru 3600 ANSI lumenů nabídne dostatečný výkon pro projekci v dobře 
osvětlených místnostech, např. s rozsvícenými světly. Vysoký kontrast 15 000:1 zajišťuje ostré 
hrany textu, grafu či tabulky a uživatelům zmírňuje únavu očí. 
 
Dva HDMI a jeden VGA vstup umožnují připojení více zařízení najednou a snadne přepínání mezi 
nimi. Ulehčuje tak prezentaci ve více lidech, kdy každý má v průběhu co říct a ukázat. 
 
Umístění projektoru mimo osu? Žádný problém. Funkce korekce zkreslení obraz upraví do 
klasického čtverce. Tři nožičky projektoru podporují flexibilitu projektoru v umístění v prostoru. 
Snadným vytočením projektor vyrovnáte dle potřeb. 
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Apple iPad 2019 32 GB wi-fi 
 
iPad je naprosto ideální tablet, který vám ukáže všechny krásy moderního zařízení s velkým Retina displejem. 
 
Na trhu tabletů s velkou úhlopříčkou nemá iPad prakticky žádnou konkurenci. Ať už jde o hromadu funkčního 
příslušenství, tisíce skvělých aplikacích nebo přepracovaný systém iPadOS. Právě proto se Apple rozhodl v září 
2019 představit inovovanou verzi označenou jako iPad 10.2 2019 s podporou Apple Pencil nebo Smart 
Keyboard 
 
Dotykový Retina displej s rozlišením 2 120 × 1 620 pixelů (264 ppi) vás na 10,2" úhlopříčce naprosto dostane. 
Jeho prostřednictvím si vychutnáte nejen prohlížení webových stránek, ale také čtení knížek, vzdělávání nebo 
sledování filmů. Důležitým benefitem Apple iPad (10,2") je podpora stylusu Apple Pencil první generace. 
Můžete si dělat ručně psané poznámky, podepisovat dokumenty nebo si jednoduše malovat 
 
Tablet pohnání 64bitový čip A10 Fusion s integrovaným koprocesorem M10. To je zárukou toho, že i následující 
roky máte zajištěný bezproblémový upgrade na novou verzi operačního systému iPadOS. Sedmá generace 
iPadu je také vybavena osmimegapixelovým fotoaparátem s pětičlennou optikou se světelností f/2,7. Přední 
kamera dokáže pak velmi dobře poslouží například pro videohovory přes FaceTime. Pro aplikace a další 
soubory je připravena interní paměť s kapacitou 32 GB bez možnosti rozšíření. 

 

 
 

 
*Společnost MEGABOOKS CZ, spol. s r. o. si vyhrazuje právo na tiskové chyby a změny. 

 


