
TELEVIZORIUS 37pfl7605h/12
94 cm. LED ekrano įstrižainė, 1920x1080 skiriamoji geba, 16:9 formatas, 
Pixel Precise HD vaizdo apdorojimo sistema, 500000:1 kontrastas, 
450 Cd/m2 ryškumas, 2 ms reakcijos laikas, 2x10W plius virtual 20W 
garsas, HDMI ir USB jungtys, skaitmeninis tiuneris DVB-T/C, MPEG-4.

Pirkite išsimokėtinai - be jokių Palūkanų.
Palūkanos 0 %, Pradinis įnašas - nuo 0 %.

2.899,-

2.299,-
skaitmeninis FotoaParatas fE-4050
Nesudėtingas valdymas ir aukšta vaizdo kokybė už geriausią kainą. Naujoji „Plius” skaitmeninio 
stabilizavimo technologija. Baterijas galima įkrauti per USB laidą. AF sekimas, i Auto režimas, pažangi 
veido atpažinimo technologija (atpažįsta iki 16 veidų). 12,0 mln. taškų raiška, ličio akumuliatorius, 2,7” LCD ekranas.

- 600 lT

**Procentas aPskaičiuotas lyginant Paslaugos “Pirk išsimokėtinai” standartinių ir akcijinių sąlygų Pabrangimo sumas, esant 12 mėnesių sutarties terminui.

94 cmled

299,-

199,-



VOKIŠKA KOKYBĖ TINKA IR LIETUVIŠKAI VIRTUVEI

KOMPLEKTO

KAINA

4999,-
5999,-

Orkaitė
+ Indaplovė

+ Indukcinė kaitlentė

=        ¥Funkis¡

INDUKCINĖ KAITLENTĖ PIE645Q14E
Greitas, saugus ir efektyvus maisto gaminimas su Bosch indukcine 
kaitlente. Superquattro Touch valdymas 4 indukcinės kaitvietės su 
puodo atpažinimo funkcija. Visų kaitviečių PowerBoost funkcija 17 
galingumo pakopų apsauga nuo vaikų veiksmų bei apsauginis 
išsijungimas. PowerManagement funkcija.

XXL DYDŽIO (67L) ORKAITĖ 
HBA23B150S
XXL dydžio (67l) orkaitė su granitinės emalės danga, kuri yra labai 
patvari. Energijos sąnaudos 20% mažesnės (0.79 kWh) negu A 
energijos sąnaudų klasės ribinė vertė (0.99 kWh). Galinė savaiminio 
išsivalymo EcoClean sienelė. Kaitinimo būdai: viršutinis/apatinis 
kaitinimas, 3D karštas oras plius, apatinis kaitinimas, kepintuvas su 
karštu oru, didelis VARIO kepintuvas. Automatinis greitas įkaitimas.
Vientiso stiklo vidinės durelės. Elektroninis laikrodis ir laikmatis. 
Automatinis orkaitės išsijungimas po nustatyto laiko. Apsauga: 
užraktas nuo vaikų, mechaninis durų užraktas, integruotas aušinimo 
ventiliatorius.

INDAPLOVĖ SMV40E10SK
Greita, patogu ir taupu. Indus už Jus suplaus Bosch indaplovė. 
Užkrovos jutiklis, pusinė užkrova. AquaStop. DosageAssist. Keičiamo 
aukščio viršutinis krepšys, VARIO krepšių sistema. 4 programos: 
intensyvi 70°C, normali 65°C, Eco 50°C, greita 45°C. Sąnaudos 
programai Eco 50°C: 12 l vandens / 1.05 kWh elektros / 140 min. Tyliai 
veikia: 48 dB(A) re 1 pW. Elektroninis programos pradžios 
atidėjimas: 3, 6, 9 val.

skalbyklė ECOSf129EE
1200 apsisukimų per minutę gręžimas, matmenys (AxPxG cm) - 
85x59,5x41,9, A+ energijos klasė, A skalbimo klasė, maksimalus 
įkraunamų skalbinių svoris - 5 kg, skalbimo pradžios atidėjimo laikmatis, 
elektroninis valdymo skydelis, vandens sąnaudos vienam ciklui - 43 l, B 
gręžimo efektyvumo klasė.

skalbyklė WAQ 24460 Sn
1200 apsisukimų per minutę gręžimas, matmenys (AxPxG cm) - 
85x60x59, A-20% energijos klasė, maksimalus įkraunamų skalbinių 
svoris - 7 kg, skalbimo pradžios atidėjimo laikmatis, blokavimas nuo 
vaikų, elektroninis valdymo skydelis su ekranėliu, būgno balanso 
kontrolė.

dujinė Viryklė hGV645220S
Paviršiaus tipas - 4 dujiniai degikliai, elektrinė orkaitė, elektrinis dujų 
uždegimas, daugiafunkcinė orkaitė, viršutinis ir apatinis kaitinimai, 
orkaitės apšvietimas, orkaitės talpa - 62 l, matmenys (AxPxG cm) - 
85x60x60, atšildymas.

elektrinė Viryklė K3C55(X)/R
Paviršiaus tipas – 4 keraminės kaitvietės, elektrinė orkaitė, plotis - 50 
cm, likutinės šilumos indikatoriai, daugiafunkcinė orkaitė, laikmatis, 
termostatas, kepintuvas, karštas oras, orkaitės apšvietimas.

Vertikalus 
ðaldiklis
WV 1500 W
A energijos klasė, matmenys (AxPxG cm) - 143x55x58, šaldiklio talpa - 
165 l, mechaninis valdymas, įprasta šaldymo sistema, šaldymo geba - 8 
kg/24h, temperatūros kilimo trukmė - 24 val.

šaldytuVas ARC 903 Ap
A+ energijos klasė, matmenys (AxPxG cm) - 84x50x56, šaldytuvo talpa - 
100 l, šaldiklio talpa - 15 l, mechaninis valdymas, daržovių stalčius.

šaldytuVas 
Rl55VEBIh1
A energijos klasė, šaldytuvo 
talpa - 252 l, šaldiklio talpa 
- 96 l, antibakterinė danga, 
matmenys (AxPxG cm) - 
200x60x64,6, keičiama durų 
atidarymo kryptis, LCD ekranas.

šaldytuVas 
BAAn 13 V (fR)
A+ energijos klasė, įprasta šaldymo sistema, šaldytuvo talpa - 213 l, 
šaldiklio talpa - 90 l, mechaninis valdymas, temperatūros kilimo trukmė 
- 19 h, užšaldymo galia - 6 kg/24h, antibakterinė danga, matmenys 
(AxPxG cm) - 187x60x66.

šaldytuVas SJ-340SSl
A+ energijos klasė, šaldymo sistema – „No Frost“, matmenys (AxPxG 
cm) - 162.7x54,5x61, šaldytuvo talpa - 191 l, šaldiklio talpa - 61 l, 
antibakterinė danga, užšaldymo galia - 3 kg/24val.

skalbyklė Wf-1602WUV/XEO
11200 apsisukimų per minutę gręžimas, matmenys (AxPxG cm) - 85x60x50, 
A++ energijos klasė, A skalbimo klasė, maksimalus įkraunamų skalbinių svoris 
- 6 kg, skalbimo proceso kontrolė, greitas skalbimas (15 min.), B gręžimo 
efektyvumo klasė, vandens sąnaudos vienam ciklui - 48 l. Skalbiant su „Eco 
Bubble” skalbimo mašina šaltame vandenyje matomas toks pat rezultatas 
kaip ir skalbiant karštame vandenyje. Be to, taip sutaupoma elektra ir nega-
dinami karštam vandeniui neatsparūs audiniai. Burbulų generatorius pučia 
orą į skalbimo priemonę, todėl ant skalbimo mašinos būgno atsiranda tirštos 
kvepiančios putos. Šios putos susimaišo su vandeniu ir tolygiai pasiskirsto ant 
skalbinių 40 kartų greičiau nei įprastos konstrukcijos skalbimo mašinose. 

dŽioVinimo mašina WTW86581Sn
1400 apsisukimų per minutę gręžimas, matmenys (PxGxA cm) - 
62x60x84, A-50% energijos klasė, maksimalus įkraunamų skalbinių 
svoris - 7 kg, džiovinimo pradžios atidėjimo laikmatis, nerūdijančio 
plieno būgnas, džiovinimo proceso kontrolė, elektroninis valdymo 
skydelis su ekranėliu.

indaPloVė SKS50E02EU
6 įkraunamų indų ar įrankių komplektai, A energijos klasė, A plovimo 
efektyvumo klasė, B džiovinimo efektyvumo klasė, 5 programos, 
vandens minkštinimo elektronika, paslėptas kaitinimo elementas, 
vandens sąnaudos vienam ciklui - 7 l, temperatūriniai režimai - 30, 45, 
50, 65 ir 70 laipsnių, įkrovos sensorius.

1.299,-

1.699,-

1.666,-

1.099,-

699,-

2.149,-

1.199,-

2.999,-

1.199,-

1.099,-

1.588,-

1.459,-1.099,-

999,-

599,-

1.999,-

1.199,-

1.099,-

1.359,-

2.799,-

899,-

šaldymo geba
8 kg/24Val.

komPaktiškas
idealiai tinka sodybai

a klasė

a+ klasė
a+ klasė

a klasė

Vandens sąnaudos 
Vienam cIkLUI - 7 L

a+ klasė

yPatingai tylus 
Veikimas a++ klasė

greitas kePimas 
(1 Val.)

Virdulys - termosas

a-20% klasė

a-50% klasė

saVaime išsiValantis 
kondensatorius

a energijos klasė

7 kg talPa

šVelnus ir tauPus 
skalbimas PutomisyPač šVelnus 

skalbimas

“no Frost”
šaldymo sistema

“no Frost”
šaldymo sistema

antibakterinė 
danga

antibakterinė 
danga

daugiaFunkcinė 
orkaitė

įsigijote naujos 
buitinės technikos?

kokybiškai ir greitai Prijungsime skalbimo mašinas, indaPloVes, Pakabinsime ir suderinsime 
teleVizorius bei kitą buitinę techniką. uŽsakymai Priimami nemokamu tel. 8 700 44724. Paslauga 
teikiama Vilniaus mieste. įsigijus techniką “elektromarkt”, suteiksime 30% nuolaidą instaliaVimo 
ir Pajungimo Paslaugoms. 

Vertė
26.99,-



duonkePė BM 366
Galingumas - 475W, kepaliukai gali būti 500gr, 750 gr ir 1kg., Plastiko 
ir nerūdijančio plieno korpusas, 11 nustatymo programų, konvekcija, 
vidinis apšvietimas, unikali maišymo mentelė, greitas kepimas (1 val.), 
receptų knyga, šilumą palaikanti funkcija, langelis, laikmatis iki 12h, 
garsinis signalas. Spalva - SIDABRINĖ.

Virdulys 
WK 80 EU
Elektrinis virdulys-termosas, dvigubos sienelės - ilgai išliekanti šiluma, 
korpusas pagamintas iš nerūdyjančio plieno, dangtelis atidaromas myg-
tuko paspaudimu, šviečiantis jungiklis, automatinis išsijungimas užvirus/
nukėlus, 360’ besisukantis kontaktinis padėklas, talpa 1,5 l., galingumas: 
2000 W/230 V, matinis plienas.

mėsmalė 886.54
Galia – 1300 W (nominali 550), našumas - 1,2 kg/min., papildomi 
antgaliai dešrelėms, smulkintuvas, diskai - 8 mm; 4 mm.

grilis 30-30750
Galia - 2200 W, elektrinis grilis (trikojis), grilio paviršiaus matmenys - 
29x29 cm, termostatas.

kaitlentė f5095
Paviršiaus tipas - 1 kaitvietė, galia - 2000 W.

First

dulkių siurblys ZEO 5410
Maksimali galia - 1800 W, įsiurbimo galia - 240 W, „S-bag“ šiukšlių 
maišelio tipas, antgalis baldams, teleskopinis vamzdis, svoris - 6 kg, 
galios reguliavimo įtaisas.

dulkių siurblys hYGIEnE T2
Unikalus „Thomas Higiene Bag T 2“. Siurbia ir plauna, sulaiko 
dulkes 99,99 %. Pagaminta Vokietijoje. Maksimali galia -1600 W, 
teleskopinis vamzdis, vandens filtras, “HEPA” filtras, kampinis 
filtras, laido ilgis 8 m, talpa 2,4 l. Įsiurbimo galia - 400 W.

Pastatomas dulkių 
siurblys ir rankinis 
dulkių siurblys BBhMOVE4
Gali stovėti be atramos arba baterijų įkroviklio 
stotelės, lengvai sulankstomas, elektrinis besisukan-
tis šepetys, dulkių rinktuvo talpa - 300 ml, baterijos 
įkrovos indikacija, plaunamas filtras, galia - 100 W.

esPresso kaVos aParatas EC 155
Kompaktiškas ir paprastas naudojime, slėgis - 15bar, galingumas - 
1100W, “Crema” filtras tirštai kreminei kavos putai paruošti, 
“Cappuccino” funkcija skirta pieno suplakimui su garu bei oru,   
išimamas sugraduotas 1L vandens rezervuaras, jungiklis su šviesos 
indikatoriumi, mygtukas ir šviesos indikatorius su užrašu “OK” 
signalizuojantis apie prietaiso pasiruošimą darbui, garo reguliatorius, 
nuimamas padėklas.

kaVos aParatas hD8745/09 
Slėgis - 15 bar, galia - 1400 W, kavos talpykla - 180 g, vandens indo 
talpa - 1,0 l, espresso kavos ruošimas, keramikinė kavamalė, automatinė 
išsivalymo sistema, pieno putos paruošimas.

289,-

289,-

279,-

435,-

479,- 239,-

229,- 179,-

219,-

1999,-

259,-

379,-1.379,-

C05005 (24CM) kaina  80,- 59.99,-
C05002 (20CM) kaina  69,- 49.99,-
D12405 (26CM) kaina  89,- 69.99,-

kePtuVės

atneškite bet kokį seną dulkių 
siurblį ir gaukite iki 120 lt*

nuolaidą naujam PhiliPs SIURbLIUI

atneškite bet kokį 
seną skustuVą ir gaukite iki 
180 lt*nuolaidą naujam 

PhiliPs “senso touch” skustuVui.

IŠBANDYKITE PhiliPs LYGINIMO SISTEMĄ 
DABAR IR JEI PER 60 DIENŲ JI NEPATEISINS 
JŪSŲ LŪKESČIŲ - SUSIGRĄŽINKITE PINIGUS.

Akcijoje dalyvauja šios Philips lyginimo sistemos: GC9140, GC 9040,
GC8560, GC850, GC8350, GC8340, GC8330, GC7430, GC6540, GC6520, GC6510, 

GC6440, GC6430, GC6420, įsigytos Lietuvos Respublikos teritorijoje. 
Pasiūlymas galioja nuo 2011 m. balandžio 4 d. iki 2011 m. birželio 30 d.

*100 LT nuolaida taikoma modeliams FC9085, FC9083, FC9080, FC8738, FC8734.
*120 LT nuolaida taikoma modeliams FC9179, FC9178, FC9174, FC9170,   

FC 9302, FC9304, FC9256. (LT)
Pasiūlymas galioja nuo 2011 m. balandžio 4 d. iki 2011 m. birželio 30 d.

*180 Lt nuolaida suteikiama RQ1290, RQ1260, RQ1250
*90 Lt nuolaida suteikiama RQ1180, RQ1160, RQ1150. (LT)

Pasiūlymas galioja nuo 2011 m. kovo 1 d. iki 2011 m. gegužės 31 d.

išbandykite drąsiai Per 

60 dienų

Plauku dŽioVintuVas 
D116E
Galia - 2000 W, 2 temperatūros ir greičio nustaty-
mai, vėsus oras, difuzorius.

skaitmeninis kūdikių 
maisto šildytuVas  
JBY 52 
Galima greitai, pagal pasirinktą temperatūrą, 
pašildyti ir išlaikyti šiltą kūdikių maistelį ir 
gėrimus. Tinka visiems kūdikių buteliukams ir 
stiklainiams. Skaitmeninis ekranas, kontrolinė 
lemputė, automatinis išjungimas.

kūdikio monitorius 
(mobili auklė) JBY 86  
Stebėkite savo kūdikį visą laiką, kol užsiimate 
kasdienine veikla kitose patalpose, 2 kanalai ir 16 
tonų užtikrina aukštą perdavimo kokybę, Ekrane 
rodomos kūdikio emocijos: miega, verkia, šypsosi. 
Veikimo diapozonas - iki 800 m. Jautrumo ir 
garso reguliavimas. Rodo pasirinkto kanalo ir 
baterijos būseną. Garsinis įspėjimas nutrūkus 
geram ryšio perdavimui.

inFraraudonųjų 
sPindulių kaktos 
termometras JfT 60 
Išmatuokite vaiko temperatūrą lengvai ir 
greitai, net jei vaikas nenustygsta vietoje ir 
nemėgsta jos matuotis. Pridėjus prie kaktos 
išmatuoja per kelias sekundes. Aplinkos 
ir paviršiaus temperatūros matavimas. 
Normali arba padidėjusi temperatūra 
parodoma lemputės pagalba. Žalia = viskas 
o.k. raudona = karščiuojama (virš 37,5 ° C). 
Kliniškai patikrintas. Rodo datą ir laiką. 9 
matavimų atmintis. Matavimo tikslumas 
(matuojant kaktą): + / - 0,3 ° C (34-42,2 ° C).

Vaikų PrieŽiūros Prekės

Plaukų tiesintuVas ST15E
Keraminės plokštelės, temperatūra - 200 laipsnių.

Plaukų FormaVimo šukos 
AS30E
Galia - 300 W, temperatūros ir greičio nustatymai, 
komplekte 38 mm, 20 mm ir 25 mm antgaliai.

Plaukų PrieŽiūros Priemonės

Plaukų kirPimo 
mašinėlė E680E
Kirpimo ilgiai: 3-15mm ir 18-
30mm (2 antgaliai), nerūdijančio 
plieno peiliukai (39mm), valymo 
šepetukas.

429,-

369,-
2  

siurbliai
Viename

5899

5899

99,- 239,-
139,-

5899 5899

69,-

69,- 69,-
69,-

              pagaminta 
VOkIETIJOJE

greitas kePimas 
(1 Val.)

Virdulys - termosas

galia - 1800 w

Pieno Putos 
Paruošimas

“caPPuccino” 
kaVos Paruošimas

antgalis dešrelėms

Priduok seną techniką
ir gauk iki 300 lt nuolaidą naujai 
technikai įsigyti! 
daugiau inFormacijos www.elektromarkt.lt arba nemokamu teleFonu  8 800 40000



nešiojamas komPiuteris np-RV509
Procesorius - Intel Pentium P6200 (2.13GHz), operatyvioji atmintis - 3 GB RAM (DDR3), standžiojo disko talpa - 320 GB (5400rpm), 
15.6” HD ekrano įstrižainė (1366x768) LED, optinis įrenginys - DVD+/-RW SM DL, WLAN, Web kamera, 3xUSB jungtys, vaizdo 
plokštė - Intel GMA HD, DOS operacinė sistema.

                   nešiojamas komPiuteris C660D-164
Procesorius - AMD V140 (2.3 GHz), operatyvioji atmintis - 2 GB RAM (DDR3), standžiojo disko talpa - 320 GB (5400rpm), 
15,6” HD ekrano įstrižainė (1366x768) LED, optinis įrenginys - DVD+/-RW, WLAN, Web kamera, Bluetooth, vaizdo plokštė - 
ATI Radeon HD4250, be operacinės sistemos.

lazerinis sPausdintuVas 
Ml-1660 
Spausdinimo raiška - 1200x600 dpi, spausdinimo 
greitis - 16 psl./min., USB jungtis.

nešiojamas komPiuteris SATEllITE l650-1l2
Procesorius - Intel Pentium P6100 (2,0 GHz), operatyvioji atmintis - 3 GB RAM (DDR3-1066), standžiojo disko talpa - 320 GB 
(5400rpm), 15,6” HD ekrano įstrižainė (1366x768) LED, vaizdo plokštė - ATI Mobility Radeon HD 5430 (512 Mb), WLAN, Bluetooth, 
Web kamera, HDMI jungtis, operacinė sistema - Windows 7 Home Premium, optinis įrenginys - DVD+/-RW. 

nešiojamas komPiuteris K52f
Procesorius - Core i3 380M (2.53GHz), operatyvioji atmintis - 4 GB RAM (DDR3), standžiojo disko talpa - 500 GB (5400rpm), 15,6” 
HD ekrano įstrižainė (1366x768) Glare, optinis įrenginys 8xDVD+/-RW SM DL, WLAN, Web kamera, HDMI jungtis, 3xUSB jungtys, 
svoris - 2,6 kg, vaizdo plokštė - Intel GMA HD, DOS operacinė sistema.

nešiojamas komPiuteris A52JT (K52JT)
Procesorius - Core i5 480M (2.66GHz), operatyvioji atmintis - 4 GB RAM (DDR3-1066), standžiojo disko talpa - 640 GB (5400rpm), 
15.6” HD ekrano įstrižainė (1366x768) Glare, optinis įrenginys - 8xDVD+/-RW SM DL, WLAN, Web kamera, HDMI jungtis, 3xUSB 
jungtys, svoris - 2,6 kg, vaizdo plokštė - ATI RADEON 6370 (1024MB), DOS operacinė sistema.

nešiojamas komPiuteris ApplE MC700Zh
Procesorius - Core i5 (2,3 GHz), operatyvioji atmintis – 4 GB RAM (DDR3-1333), standžiojo disko talpa – 320 GB (5400 rpm), 13,3” 
LED ekrano įstrižainė (1280x800), optinis įrenginys - 8xDVD+/-RW DL, WLAN, Bluetooth, Web kamera, Firewire jungtis, 2xUSB 
jungtys, vaizdo plokštė - Intel HD.S.

nešiojamas komPiuteris n5010
Procesorius - Core i3 380M (2.53GHz), operatyvioji atmintis - 4 GB RAM (DDR3), standžiojo disko talpa - 640 GB (5400rpm), 15,6” 
HD ekrano įstrižainė (1366x768) LED, optinis įrenginys - DVD+/-RW, WLAN, Bluetooth, Web kamera, HDMI jungtis, vaizdo plokštė - 
ATI Radeon HD5650 (1024 MB).

2.299,-

1.999,-

2.499,-

2.699,-

1.599,- 1.599,-

1.899,- 2.399,-

4.249,-1.999,-

15,6”led

15,6”led

15,6”led

15,6”led

15,6”led

15,6”led

13,3”led

1.599,-

1.299,-

           standusis 
diskas
Talpa - 640 GB

           standusis 
diskas
Talpa - 320 GB

garso
kolonėlės
Z313

belaidė 
Pelė M305

26999

19999

16999

22999

15999

9999

5999

22999

179 99
-20%

-20%

-20%

ati radeon hd4250Vaizdo Plokštė

320 gb 
standusis diskas

intel Pentium P6200
pROcESORIUS

intel core i3
pROcESORIUS

intel core i3 380m
pROcESORIUS

intel core i5
pROcESORIUS

500 gb 
standusis diskas

ati-m radeon hd5430
Vaizdo Plokštė

ati-m radeon 6370 
Vaizdo Plokštė

ati-m radeon 5650 
Vaizdo Plokštė

3 gb
oPeratyVioji atmintis windows 7 hP

1999
2999

9999

graFFiti

-46%

usb atmintinė V10
talPa - 4 gb

įsigijote naujos 
buitinės technikos?

kokybiškai ir greitai Prijungsime skalbimo mašinas, indaPloVes, Pakabinsime ir suderinsime 
teleVizorius bei kitą buitinę techniką. uŽsakymai Priimami nemokamu tel. 8 700 44724. Paslauga 
teikiama Vilniaus mieste. įsigijus techniką “elektromarkt”, suteiksime 30% nuolaidą instaliaVimo 
ir Pajungimo Paslaugoms. 



     mobilus įrenginys IpAD 
MB292SO/A wi-Fi 16gb
Vidinė atmintis - 16 GB, 9,7” LED ekrano 
įstrižainė (1024x768) Touchscreen, Wi-Fi jungtis 
(802.11a/b/g/n) , bluetooth jungtis (2.1 + EDR), 
baterijos darbo laikas - iki 10 val., svoris - 0,68 
kg, atkuriami garso formatai - AAC, MP3, 
Apple Lossless, WAV.

mobilus teleFonas 
ApplE IphOnE 4
Kelių užduočių atlikimas vienu metu, procesorius - „Apple A4”, 3,5” 960x640 
„Retina“ jautrus lietimui ekranas, vidinė atmintis - 16 Gb, skaitmeninė kamera - 
5 MP su LED blykste + kamera priekyje, GPS imtuvas, dviejų mikrofonų triukšmo 
slopinimas, „FaceTime“ vaizdo skambučių funkcija, balso kontrolė.

    iPad dėklas 
MC361ZM/B

automobilinis laikiklis
IphOnE GpS CAR KIT

    iPad klaViatūra 
MC533Z/A

549 99

139 99244 99

68999

1.729,-

Planšetinis įrenginys pMp7070
Vidinė atmintis - 8 GB (256 MB RAM), 7” lietimui jautrus ekranas TFT (800x480), wi-Fi 
jungtis, atkuriami vaizdo formatai JPEG, BMP, GIF, PNG, atkuriami video formatai AVI, 
MP4, FLV, MKV, MOV, MPEG-4, RealVideo, atkuriami garso formatai MP3, WMA, WAV, 
OGG, FLAC, operacinė sistema Android v2.2 (Froyo), procesorius ARM Cortex-A8 (1 
GHz), baterijos darbo laikas - Audio iki 36 val., Video iki 7 val.

                    monitorius lG E2260S
56 cm LED ekrano įstrižainė, ryškumas - 250 Cd/m2, kontrastas - 5 000 000:1, formatas - 16:9, maksimali skiriamoji geba - 
1920x1080, reakcijos laikas - 5 ms, stebėjimo kampas - 170°/160°, D-Sub jungtis.

kOmpIUTERIS InTEl ATOM D525MW/2048(SODIM)/500/InT/DVD
Procesoriaus tipas - Intel® Atom Dual-Core D525MW (1,8 GHz), operatyvioji atmintis - 2048 MB RAM, standžiojo disko 
talpa - 500 GB, optinis įrenginys - DVD-RW.

e - knygų 
skaitytuVas pER3362B
6” ekranas (800x600), kortelių skaitytuvas - SD, SDHC (iki 8 GB), atkuriami e. knygų 
formatai - EPUB, PDF, TXT, FB2, HTML, PDB, RTF, atkuriami audio formatai - MP3, 
atkuriami foto formatai - JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF, vidinė atmintis - 2 GB, USB jungtis, 
baterijos darbo laikas - iki 10 000 puslapių skaitymo.

Planšetinis įrenginys p1010 GAlAXY TAB
7 colių planšetė suteikia net 7 valandų video peržiūros galimybę, balso pokalbius, 
DivX ir Flash palaikymą, GPS imtuvą. Tobula Android interneto naršyklė, leis atsipūsti, 
ištiesti kojas ir tiesiog mėgautis šiuo įrenginiu. „Samsung GALAXY Tab“ įrengta 
kamera fotografuoja ir filmuoja, o informaciją galima redaguoti, parsiųsti ar išsiųsti. 
Jame įdiegtas „WiFi“ ir„Bluetooth 3.0“ ryšys, turi ir jutiminę sąsają „TouchWiZ“.

899,-

2.599,-

1.299,-

899,-

1.399,-

           standusis 
diskas
Talpa - 320 GB

gyro sensorius

7’’ ekranas

android 2.2 
oPeracinė sistema

3d ekranas

Žaidimų konsolė 
plAYSTATIOn 2 90004p
Sony PlayStation 2 - tai vienas 
ilgiausiai rinkoje esančių žaidimų 
kompiuterių. Šiai konsolei yra 
prikurta itin daug įvairiausių žaidimų 
ir pramogų, o kompiuterio korpusas 
buvo perdarytas taip, kad dabar jis 
primena vidutinio dydžio knygą, 
todėl galite jį pasiimti bet kur su 
savimi. Dvi USB jungtys leis pajungti 
įvairių priedų.

499,-

399,-

21,5”led

-20%

Žaidimų konsolė 
hW AQUA BlUE; hW COSMOS BlACK
Pirmoji nešiojamoji konsolė gebanti ekrane atkurti 3D vaizdą. Nintendo 3DS visiškai 
suderinama su „Nintendo DS“ žaidimais. 3DS turi beveik 10 kartų didesnę operatyvinę 
atmintį (nei ankstesnės sistemos). 3D WQVGA ekrano skiriamoji geba — 800x240 
taškų, lietimui jautrus apatinis QVGA ekranas turi 320x240 taškų skiriamąją gebą. Dvi 
kameros leis gauti 3D vaizdo nuotraukas, komplekte 2 GB SD atminties kortelė. 

Žaidimai

komPlekto kaina

nuo13999

1.199,-

2048 gb ram 
oPeratyVioji atmintis

500 gb 
standusis diskas

1.699,-

339 99

iPad MB292SO/A wi-Fi 32gb      kaina   2069,-  1649,-
iPad MB292SO/A wi-Fi 64gb      kaina   2419,-  1999,-
iPad MB292SO/A wi-Fi + 16gb   kaina   2069,-  1749,-
iPad MB292SO/A wi-Fi + 32gb   kaina   2419,-  2099,-
iPad MB292SO/A wi-Fi + 64gb   kaina   2799,-  2449,-

Priduok seną techniką
ir gauk iki 300 lt nuolaidą naujai 
technikai įsigyti! 

išPardaVimas

daugiau inFormacijos www.elektromarkt.lt arba nemokamu teleFonu  8 800 40000



įsigijote naujos 
buitinės technikos?

kokybiškai ir greitai Prijungsime skalbimo mašinas, indaPloVes, Pakabinsime ir suderinsime 
teleVizorius bei kitą buitinę techniką. uŽsakymai Priimami nemokamu tel. 8 700 44724. Paslauga 
teikiama Vilniaus mieste. įsigijus techniką “elektromarkt”, suteiksime 30% nuolaidą instaliaVimo 
ir Pajungimo Paslaugoms. 

naVigacinė sistema GEOVISIOn 5200
5” lietimui jautrus ekranas (480x272), Baltijos šalių žemėlapiai, jungtys - USB, Bluetooth, ausinių jungtis, atminties 
kortelių lizdas - micro SD (iki 8 GB), vidinė atmintis - 2 GB (128 MB RAM), procesorius - 533 MHz, baterijos darbo 
laikas - 2,5 val., operacinė sistema - Microsoft Windows CE 6.0.

279
349

399

                    naVigacinė sistema SpIRIT S680
5” lietimui jautrus  TFT ekranas (480x272), lietuviškas meniu, atmintinė - 4096 Mb, 
žemėlapiai - 43 šalys, baterijos darbo laikas - 2 val., „Bluetooth“ jungtis. Galimybė 
naudoti kaip monitorių.

mobilus teleFonas 
1616
Dažniai - 900/1800 MHz, svoris - 78 g, 
540 val. budėjimo ir 8,5 val. pokal-
bio laikas, 128x160 pix. ekranas (65k 
spalvų), FM radijo imtuvas.

naVigacinė sistema VIA 120 IQR
4,3” lietimui jautrus  TFT ekranas (480x272), lietuviškas meniu, atmintinė - 4096 Mb, 
žemėlapiai - 43 šalys, baterijos darbo laikas - 2 val., „Bluetooth“ jungtis.

naVigacinė sistema nAVIO 400
4,3” TFT LCD ekranas (480 x 272), procesorius - MediaTek 468 MHz; vidinė atmintis 
- 64 MB RAM, operacinė sistema - Windows CE 5.0, kortelių skaitytuvas - microSD, 
baterijos darbo laikas - 2,5 val.

1.349,-

naVigacinė sistema 70 plUS
5” lietimui jautrus LCD ekranas (320x240), vidinė atmintis – 64 MB RAM (4 GB Flash), 
baterija - 1400 mAh Lithium, atminties kortelė - microSD, JPEG failų peržiūra, procesorius 
- Cartesio STA 2064 (533 MHz), 43 šalių žemėlapiai.

naVigacinė sistema MOOV S760
7“ lietimui jautrus LCD ekranas (800x480), procesorius - 400 MHz, atminties 
kortelė - Micro SD, visos Europos žemėlapiai, vidinė atmintis – 2 GB (128 MB 
RAM), komplekte - automobilinis kroviklis ir laikiklis, GPS imtuvas - SiRF Star III, 
„Bluetooth“ jungtis.

299

699

899,-

89,-
235,- 1199,-579,-

       mP3 grotuVas MC689QB/A
Vidinė atmintis - 8 Gb, baterijos darbo laikas - iki 24 val., jungtys - 
Doko, mini stereo, greitasis pakrovimas 3 val. arba 1.5 val. (iki 80% 
baterijos) , 1.54” jautrus lietimui ekranas.

       mP3 grotuVas MC584BT/A
Vidinė atmintis - 2 Gb, baterijos darbo laikas - 15 val., atkuriami 
formatai - MP3, WMA, WAV, AAC, greitasis pakrovimas 2 val. (iki 
80% baterijos).

mP3 ausinukas  SA 2SpK04S/02
Vidinė atmintis - 4 GB, baterijos tipas - Li-Ion, atkuriami formatai - 
MP3, JPEG, WMA, MP4, FLAC, BMP, diktofonas, garso ekvalaizeriai, 
USB jungtis 2.0, radijo imtuvas.

mP4 ausinukas  SA 2VBE04K/02;
SA 2VBE04K/02
Vidinė atmintis - 4 GB, baterijos tipas - Li-Ion, atkuriami formatai - 
MP3, JPEG, WMA, MP4, FLAC, BMP, diktofonas, garso ekvalaizeriai, 
USB jungtis 2.0, radijo imtuvas.

55999 17999 16999 1699919999 20999

mObILUS 
teleFonas E2152
Dažniai - 900/1800 MHz, 2“ ekranas 
128x160 (256k spalvų), atminties 
kortelių lizdas - microSD, 0,3MP 
skaitmeninė kamera (640x480), 620 
val. budėjimo ir 10 val. pokalbio 
laikas, duomenų perdavimas - GPRS, 
BLUETOOTH, USB, FM radijo imtuvas, 
vidinė atmintis - 15 Mb, 2 SIM kortelių 
palaikymas vienu metu.

mObILUS 
teleFonas DEfY MB525
Dažniai - 850/900/1800/1900/2100 MHz, 
svoris - 118 g, 238 val. budėjimo ir 7 
val. pokalbio laikas, 480x854 ekranas 
(16M spalvų), operacinė sistema - An-
droid OS, v2.1, vidinė atmintis - 2048 
Mb, 5 MP foto kamera, duomenų per-
davimas - 3G, EDGE, GPRS, Bluetooth, 
USB, Wi-Fi, nepraleidžia vandens, 
dulkių, nesibraižo stiklas, microSD 
atminties kortelių lizdas.

                   laisVų rankų 
įranga bt2080 bluetooth

                 laisVų rankų įranga STOnE 
BlUETOOTh

laisVų rankų įranga CRUISER2 
BlUETOOTh

mObILUS 
teleFonas 
S5570 GAlAXY MInI
Dažniai - 2100/1900/1800/900/850 MHz, 
3,14” lietimui jautrus ekranas 240x320 
(262.144 spalvų), vidinė atmintis - 160 
MB, 3.0 MP skaitmeninė kamera 
(2048x1536 taškų), duomenų 
perdavimas - 3G, GPRS, BLUETOOTH, 
USB, EDGE, HSDPA, GPS, atminties 
kortelių lizdas - microSD (max. 32 GB), 
wi-Fi jungtis, FM radijo imtuvas (RDS), 
svoris - 105 g, operacinė sistema - An-
droid OS 2.2 Froyo.

gsm Priedai

30999

24999

7999

               atminties kortelės
MICROSDhC + READER hIGh SpEED

Talpa-8 GB,   Kaina - 99.99,-   67.99,-
Talpa-16 GB, Kaina-149.99,- 119.99,-
Talpa-32 GB, Kaina-299.99,- 229.99,-

599,-

519,-499,-

639,-

5’’ ekranas

7’’ ekranas

5’’ ekranas

audio - Video 
įėjimas

4 gb atmintis

“g” sensorius

5’’ ekranas

4’’ ekranas

suPer kaina!
80% nuolaida
ŽemėlaPių atnaujinimui

SA 2VBE08K/02 
Talpa - 8 GB, 
Kaina -   249.99,-   199.99,-



         Veidrodinis FotoaParatas  D3000 + Af-S DX 18-55 VR
10.8 mln. taškų raiška, objektyvas - AF-S DX18-55mm f/3.5-5.6G VR, skiriamoji geba - 3872x2592, 3” LCD ekranas (230.000), 
atminties kortelių tipai – SD, SDHC, svoris - 500 g, USB jungtis, 100-1600 ISO jautrumas. 3 k/s fotografavimo greitis.

1.699,-

1.299,-

skaitmeninis FotoaParatas VG-110
12,0 mln. taškų raiška (3968x2976), 4x optinis ir 4x skaitmeninis didinimas, objektyvo židinio 
nuotolis - 27-108 mm, 64-1600  ISO jautrumas, 2,7” LCD ekranas (230.000), bylų formatai - JPEG, 
AVI, atminties kortelių tipai - SD, SDHC, svoris - 105 g, jungtys - USB 2.0, AV, vidinė atmintis - 18 
Mb, vaizdo stabilizavimas.

           Veidrodinis FotoaParatas 
           3100D +18-55 VR + 55-200 VR
14,8 mln. taškų raiška, objektyvas - 18-55 KIT, skiriamoji geba – 4608x3072, 3,0” LCD ekranas 
(230.000), bylų formatai - RAW, JPEG, MOV, atminties kortelių tipai - SD, SDHC, SDXC, svoris - 
536 g, jungtys - USB, AV, HDMI, jautrumas - 100-12800 ISO.

            skaitmeninis FotoaParatas EC-ST90ZZBpSE2
14,2 mln. taškų raiška (4320x3240), 5x optinis ir 5x skaitmeninis didinimas, židinio nuotolis - 26-
130 mm, 2,7” LCD ekranas (230.000), bylų formatai - JPEG, MJPEG (1280x720p), 1/2,3” matricos 
dydis, 80-3200 ISO jautrumas, atminties kortelių tipai - microSD, microSDHC, jungtys - USB 2.0, 
AV, svoris - 105 g, vidinė atmintis - 30 Mb. Ličio akumuliatorius.

skaitmeninis FotoaParatas EC-Sh100ZBpBE2
14,2 mln. taškų raiška (4320x3240), 5x optinis ir 5x skaitmeninis didinimas, židinio nuotolis - 26-
130 mm, 3” LCD ekranas (230.000), bylų formatai - JPEG, AVC HD (1280x720p), 1/2,3” matricos 
dydis, 80-3200 ISO jautrumas, atminties kortelių tipai - microSD, microSDHC, jungtys - USB 2.0, 
AV, Wi-Fi, svoris - 110 g.

              Vaizdo kamera hMX-h304Bp/EDC
1920x1080 Full HD, 30x optinis ir 300x skaitmeninis didinimas, fotografavimo galimybė (4,9 MP), 
vaizdo stabilizavimas (OIS Duo), 3,0” lietimui jautrus LCD ekranas (230 kpix), atminties kortelė – 
SD, SDHC, vidinė atmintis - 16 GB, 1/4.1” CMOS atvaizdo daviklis, jungtys - USB 2.0, HDMI mini, 
AV, objektyvas - „Schneider Kreuznach Varioplan-HD“

skaitmeninis FotoaParatas nEX-5KB
14,2 mln. taškų raiška (4592x3056), objektyvas - 18-55 mm, 200-12800 ISO jautrumas, 3” 
LCD ekranas (921 kpixels), bylų formatai - JPEG, Full HD filmavimas, atminties kortelių tipai - 
Memory Stick Pro Duo, SD, SDHC, Pro-HG Duo, svoris - 287 g, USB 2.0 jungtis.

                       skaitmeninis FotoaParatas A3300 IS
16,0 mln. taškų raiška (4608x3456), 1/2,3” matricos dydis, 5x optinis ir 4x skaitmeninis didinimas, 
židinio nuotolis - 28-140 mm, 80-1600 ISO jautrumas, 3” LCD ekranas (230.000), HD filmavimas, 
atminties kortelių tipai – SD, SDHC, SDXC, MMC, svoris - 149 g, jungtys - USB 2.0, AV.

                      Vaizdo kamera DCR-SX65EB
CCD jutiklis - 1/8 tipo 800 tūkst. pikselių, 60x optinis ir 2000x skaitmeninis didinimas, vaizdo 
stabilizavimas („SteadyShot“ aktyvusis režimas), veido aptikimo funkcija, objektyvas - „Carl Zeiss 
Vario-Tessar” 1,8-108mm, fotografavimo galimybė, 3,0” LCD ekranas (230 kpixels), atminties 
kortelė - Memory Stick Pro DUO, SD, SDHC, SDXC, išėjimo jungtys - USB, kompozitinė išvestis, 
vidinė atmintis - 4 GB.

Veidrodinis FotoaParatas EOS 500D + Ef-S 18-55
15.1 mln. taškų raiška, HD filmavimas (1920 x 1080), objektyvas - kit 18-55mm, skiriamoji geba - 
4752x3168, 3,0” LCD ekranas (921.000), atminties kortelių tipai – SD, SDHC, svoris - 480 g, jungtys 
- USB 2.0, AV-out, HDMI.

2.349,-

2.999,-

2.399,-

259,-

399,-

659,-

1.399,-

2.099,-

2.749,-

549,-

899,-

2199,-

dslr objektyVų Filtrai
kaina nuo 60 lt

pagaminta 
jaPonijoje

dslr objektyVams 
-10% nuolaida

3 colių 
lcd ekranas

ličio akumuliatorius

Vaizdo stabilizatorius

liVe View reŽimas 16 gb 
Vidinė atmintis

IkI 3 Val. FilmaVimas su 
Vidine atmintimi 

Full hd FilmaVimas 3’’ ryškus 920 taškų 
lcd ekranas

wi-Fi ryšys

27 mm PlačiakamPis 
objektyVas

26 mm PlačiakamPis 
objektyVas

iki 7 k/s FotograFaVimo 
greitis

objektyVas
su Vaizdo stabilizatoriumi

hd FilmaVimas

hd FilmaVimas

Full hd 
FilmaVimas

30x 
oPtinis Priartinimas

carl zeiss 
objektyVas

3’’ lcd ekranas

11 taškų 
autoFokusaVimo sistema

+ stilingas canon dėklas
+ 8 gb sd atminties kortelė
+ Valymo Priemonė
+100 nemokamų nuotraukų

Vertė
199,-

Vertė 245,-

Priduok seną techniką
ir gauk iki 300 lt nuolaidą naujai 
technikai įsigyti! 
daugiau inFormacijos www.elektromarkt.lt arba nemokamu teleFonu  8 800 40000



              blue-ray grotuVas BD-C7500/EDC
Diskų nuskaitymas - 3D „Blu-ray Video”, BD-R/RE, DVD±R/±RW, CD-R/CD-RW, atkuriami formatai 
- „DivX HD”, MPEG2, MP3, WMA, HD-JPEG, H.264, apimties garso sistemos - Dolby True HD, 
Dolby Digital , DTS HD, jungtys - USB, HDMI, maksimali raiška - 1920x1080, „BD Java”.

media grotuVas pATRIOT pCMBO25
Palaikomi video formatai - H.264,ISO, VOB, DivX, xVid, MKV, MOV, MPEG, jungtys - HDMI, USB, 
Full HD 1080p, apimties garso sistemos - Dolby Digital, DTS, atkuriami foto formatai - JPEG, BMP, 
PNG, atkuriami audio formatai - MP3, WMA, EAV, OGG, ACC, FLAC.

1.299,-

999,-

              TELEVIZORIUS UE40D5500RWXXh
102 cm. LED ekrano įstrižainė (100 Hz), skiriamoji geba - 1920x1080 (FullHD), formatas - 16:9, 
„Mega Contrast”, garsas - Dolby Digital Plus (2x10W), jungtys - HDMI, USB, SCART, AV, RCA, 
skaitmeninis imtuvas (DVB-T/C MPEG4).

                       TELEVIZORIUS TX-p42UX30E
107 cm. plazminio ekrano įstrižainė, skiriamoji geba - 1920x1080, formatas - 16:9, garsas - 
2x10W Dolby Digital Plus, jungtys - HDMI, USB, LAN, PC-In, skaitmeninis imtuvas - DVB-T/C, 
MPEG4, reakcijos laikas - 0,001 ms, skleistinės dažnis - 600 Hz, kontrastas - 2 000 000:1.

              TELEVIZORIUS 42lV4500
107 cm. LED ekrano įstrižainė, skleistinės dažnis - 100Hz, skiriamoji geba - 1920x1080, formatas 
- 16:9, kontrastas - 60 000:1, ryškumas - 500 Cd/m2, skaitmeninis imtuvas - DVB-T/C, MPEG-4, 
reakcijos laikas - 4 ms.

            TELEVIZORIUS lE46C530f1WXBT
118 cm. LCD ekrano įstrižainė, skiriamoji geba - 1920x1080, garsas - Dolby Digital Plus, Dolby Pulse 
(2x10W), jungtys - HDMI, USB, SCART, RCA, AV, PC-in, skaitmeninis imtuvas - DVB-T/C (MPEG-4), 
„High Contrast“, vaizdo gerinimo sistemos - HyperReal Engine, Wide Color Enhancer.

149,-

699,-

2.999,- 2.499,-

2.499,-

2.159,-

159,-

859,-

2.699,-

101 cmlcd

107 cm
Plasm

a

82 cmlcd

107 cmlcd

118 cmlcd

hd Programų PerŽiūra

skaitmeninis imtuVas - 
14 nemokamų kanalų

26999

hdmi jungtis

VILNIUJE:                         Ozo g. 25 (PC AKROPOLIS)

                                       Parodų g. 1 (EM BAZĖ)

                                       Parko g. 37A, Naujoji Vilnia

KAUNE:                    Karaliaus Mindaugo pr. 49 

                                       (PC AKROPOLIS)

                             Pramonės pr. 25 (EM BAZĖ)

KLAIPĖDOJE:          Taikos pr. 56

ŠIAULIUOSE:           Gegužių g. 30 (PC ARENA)

PANEVĖŽYJE:         Klaipėdos g. 92

MAŽEIKIUOSE:      Žemaitijos g. 20

MARIJAMPOLĖJE:       V. Kudirkos g. 3

ALYTUJE:                 Santaikos g. 34G

ELEKTRĖNUOSE:         Rungos g. 4

apsilankykite mūsų 
internetinėje parduotuvėje.

www.mediashop.lt
Pasinaudokite pirkimų internete privalumais:

• visada mažesnė kaina
• dirbame visą parą
• didelis asortimentas (visos prekės sandėlyje)
• be eilių
• pristatome į namus per 48 val.

Leidinyje nurodytos kainos ir prekiø charakteristikos gali nesutapti su esanèiomis parduotuvëse.  
Tikslios kainos ir prekiø charakteristikos yra ELEKTROMARKT parduotuvëse. Prekių kiekis ribotas. 
Kainos galioja nuo 2011-04-08 iki 05-05 d.

Informacijos teiraukitės nemokamu 

tel. 8 800 40000. (kasdien nuo 10 iki 21 val.) www.elektromarkt.lt

teleVizorių 
išPardaVimas 117 cmlcd

2.999,-
3.899,-

                  TELEVIZORIUS 32lD320
82 cm. LCD ekrano įstrižainė, 1366x768 skiriamoji geba, 30000:1 kontrastas, 5 ms reakcijos laikas, garsas - 2x10W, HDMI 
jungtis, 16:9 formatas, skaitmeninis imtuvas - DVB-T (MPEG-4).

TELEVIZORIUS KDl-46EX401AEp; 
Skiriamoji geba - 1920x1080, formatas 16:9, jungtys HDMI, SCART, USB, skaitmeninis imtuvas - DVB-
T/C (MPEG-4), vaizdo apdorojimo sistema - BRAVIA ENGINE 2, garsas - 2x10W.

dVb-t imtuVas TV STAR T1000
TV programų įrašymo galimybė į USB atmintinę, atkuriami formatai: JPEG, BMP, MP3, WMA, 
AVI, MKV, VOB, MP-4 elektroninis programų gidas (EPG), TV programų kalbų pasirinkimas (8 
kalbos), subtitrai įvairiomis kalbomis, SCART, AV, RCA, HDMI jungtys, galimybė pajungti antenos 
maitinimą iš imtuvo antenos lizdo (5V), raiškios televizijos HD programų žiūrėjimas, galimybė 
prijungti išorinį nešiojamą diską.

Full HD 
rezoliucija

Full HD 
rezoliucija

100 Hz cmR

100 Hz 
daŽnis

įrašymas į usb

2011 metų 
modelis

SMART TV

įsigijote naujos 
buitinės technikos?

kokybiškai ir greitai Prijungsime skalbimo mašinas, indaPloVes, Pakabinsime ir suderinsime 
teleVizorius bei kitą buitinę techniką. uŽsakymai Priimami nemokamu tel. 8 700 44724. Paslauga 
teikiama Vilniaus mieste. įsigijus techniką “elektromarkt”, suteiksime 30% nuolaidą instaliaVimo 
ir Pajungimo Paslaugoms. 


