Cennik z dnia 24 października 2022 r.

Seria Soho - zestawy komputerowe serii soho przeznaczone są dla firm oraz użytkowników domowych, którzy

potrzebują komputera do pracy, internetu oraz zadań domowych nie wymagających mocnej karty graficznej. Zestaw zbudowany
jest z komponentów najwyższej jakości, co gwarantuje szybką, stabilną i bezawaryjną pracę przez wiele lat. Będąc pewnym
wysokiej jakości tej serii, sprzedajemy ją standardowo z 3 letnią gwarancją. Pewność nieprzerwanej pracy, tak ważnej w firmie,
możemy uzyskać wybierając wersję z 3 letnią gwarancją realizowaną w następny dzień roboczy w miejscu użytkowania komputera.
Do zestawu dołączona jest klawiatura oraz mysz optyczna. Dzięki możliwości dowolnej zmiany konfiguracji komputera, zapłacisz
tylko za sprzęt jakiego potrzebujesz - kup komputer NA MIARĘ TWOICH POTRZEB ! Jeśli w przyszłości zmienią się Twoje potrzeby,
możesz łatwo zmodernizować Swój komputer !

procesor
płyta główna
pamięć ram
dysk twardy
karta graficzna
karta muzyczna
komunikacja
porty zewn.
obudowa
zasilacz
peryferia
gwarancja

Soho G6400- 1599 zł brutto

Soho i3 - 1899 zł brutto

Soho i5 - 2199 zł brutto

intel® G6400 (4,0ghz x2)
płyta gigabyte intel® H410m 1200
pamięć 8 GB ddr4 2666mhz
dysk 256 GB SSD sata3
grafika intel UHD
karta muzyczna HD
karta sieciowa 1gbit
4x usb 2.0, 2x usb 3.0, vga
obudowa tower z usb 3.0 i audio
zasilacz modecom 400w 12cm
klawiatura i mysz usb
gwarancja 3 lata

intel®core™ i3-10100 (3,6ghz x4)
płyta gigabyte intel® H410m 1200
pamięć 8 GB ddr4 2666mhz
dysk 256 GB SSD sata3
grafika intel UHD
karta muzyczna HD
karta sieciowa 1gbit
4x usb 2.0, 2x usb 3.0, vga
obudowa tower z usb 3.0 i audio
zasilacz modecom 400w 12cm
klawiatura i mysz usb
gwarancja 3 lata

intel®core™ i5-10400 (2,9ghz x6)
płyta gigabyte intel® H410m 1200
pamięć 8 GB ddr4 2666mhz
dysk 512 GB SSD sata3
grafika intel UHD
karta muzyczna HD
karta sieciowa 1gbit
4x usb 2.0, 2x usb 3.0, vga
obudowa tower z usb 3.0 i audio
zasilacz modecom 400w 12cm
klawiatura i mysz usb
gwarancja 3 lata

Seria Home - zestawy komputerowe serii home

dedykowane są do wszelkich zadań domowych. Możemy

obsługiwać internet, przeglądać zdjęcia, odtwarzać muzykę i filmy, a także grać w nowoczesne gry. Seria home oparta jest na
procesorach firmy Intel 11-tej generacji. Bardzo wysoka wydajność procesora, nowoczesne karty graficzne geforce gwarantują
nam bezproblemową obsługę większości gier, co zadowoli każdego użytkownika. Całość oparta jest na płycie głównej firmy
Gigabyte, która zapewnia stabilną i bezawaryjną pracę. Zastosowane nowe technologie pozwolą nam na łatwą rozbudowę
komputera w przyszłości, co wydłuży z pewnością żywotność naszego komputera. Dzięki możliwości dowolnej zmiany konfiguracji,
zapłacisz tylko za taki sprzęt jakiego potrzebujesz - kup komputer NA MIARĘ TWOICH POTRZEB ! Jeśli w przyszłości zmienią się
Twoje potrzeby, możesz łatwo zmodernizować Swój komputer !

Home i5 - 2849 zł brutto
procesor
płyta główna
pamięć ram
dysk twardy
karta graficzna
karta muzyczna
komunikacja
porty zewn.
obudowa
zasilacz
peryferia
gwarancja

intel®core™ i5-11400F (2,6ghz x6)
płyta gigabyte intel® H510m 1200
pamięć 8 GB ddr4 2666mhz
dysk 512 GB SSD sata3
grafika geforce GT 1030 2GB
karta muzyczna HD
karta sieciowa 1gbit
4x usb 2.0, 2x usb 3.0, dvi, hdmi
obudowa tower z usb 3.0 i audio
zasilacz modecom 600w 12cm
klawiatura i mysz usb
gwarancja 2 lata

System operacyjny MS Windows 11

Home i5 GTX - 3499 zł brutto

Home i5 RTX - 4699 zł brutto

intel®core™ i5-11400F (2,6ghz x6)
płyta gigabyte intel® H510m 1200
pamięć 16 GB ddr4 2666mhz
dysk 512 GB SSD sata3
grafika geforce GTX 1650 4GB ddr5
karta muzyczna HD
karta sieciowa 1gbit
4x usb 2.0, 2x usb 3.0, dvi, hdmi
obudowa tower z usb 3.0 i audio
zasilacz modecom 600w 12cm
klawiatura i mysz usb
gwarancja 2 lata

intel®core™ i5-11600KF (3,9ghz x6)
płyta gigabyte intel® H510m 1200
pamięć 16 GB ddr4 2666mhz
dysk 512 GB SSD sata3
grafika geforce RTX 3050 8GB ddr6
karta muzyczna HD
karta sieciowa 1gbit
4x usb 2.0, 2x usb 3.0, dvi, hdmi
obudowa tower z usb 3.0 i audio
zasilacz modecom 600w 12cm
klawiatura i mysz usb
gwarancja 2 lata

Pakiet oprogramowania MS Office 2021

Program antywirusowy - 1 rok

Karta sieciowa WIFI
N150 USB - 49 zł
AC600 USB - 69 zł
AC600 PLUS USB - 99 zł
N300 PCI-X - 79 zł
AC1200 PCI-X - 159 zł

549 zł brutto

799 zł brutto

569 zł brutto

1099 zł brutto

119 zł brutto

Seria Game - zestawy komputerowe serii GAME nie boją się żadnych wyzwań. Do budowy tej serii zastosowaliśmy

najlepsze i najszybsze komponenty, które gwarantują niezapomniane wrażenia, ale przede wszystkim bardzo szybką oraz stabilną
pracę. Znajdziemy tutaj pamięci ddr4 o taktowaniu 3000MHz, super szybkie dyski systemowe SSD oraz karty graficzne geforce GTX
z pamięciami ddr5 i ddr6 w wersji OC. Całość oparta jest na bardzo wydajnych procesorach Intel 11-tej generacji oraz najnowszej
płycie głównej Gigabyte, która wyposażona jest w takie funkcje jak easy tune i smart recovery, a także podwójny bios z funkcją
express bios recovery. Cichą i komfortową pracę zapewnia zasilacz chieftec o mocy 600w z serii smart. Wyjątkowość tego zestawu
podkreślają obudowy z serii game, co oprócz wyglądu wpływa na bardzo dobre chłodzenie komputera.

procesor
chłodzenie
płyta główna
pamięć ram
dysk twardy
karta graficzna
karta muzyczna
komunikacja
porty zewn.
obudowa
zasilacz
peryferia
gwarancja

Game i5 GTX- 3799 zł brutto

Game i5 RTX - 4999 zł brutto

Game i7 RTX - 6199 zł brutto

intel®core™ i5-11400F (2,6ghz x6) .
chłodzenie intel
płyta gigabyte intel® B560m 1200
pamięć 16 GB ddr4 3000mhz radiator
dysk 512 GB SSD M2 NVMe pci-e
grafika geforce GTX 1650 4GB ddr5
karta muzyczna HD
karta sieciowa 1gbit
6x usb 2.0, 2x usb 3.0, dvi, hdmi
obudowa game z usb i audio
zasilacz chieftec gpc 600W 80+ 12cm
klawiatura i mysz usb
gwarancja 2 lata

intel®core™ i5-11600KF (3,9ghz x6)
chłodzenie silentium
płyta gigabyte intel® B560m 1200
pamięć 16 GB ddr4 3000mhz radiator
dysk 512 GB SSD M2 NVMe pci-e
grafika geforce RTX 3050 8GB ddr6
karta muzyczna HD
karta sieciowa 1gbit
6x usb 2.0, 2x usb 3.0, dvi, hdmi
obudowa game z usb i audio
zasilacz chieftec gpc 600w 80+ 12cm
klawiatura i mysz usb
gwarancja 2 lata

intel®core™ i7-11700KF (3,6ghz x8)
chłodzenie silentium
płyta gigabyte intel® B560m 1200
pamięć 16 GB ddr4 3000mhz radiator
dysk 1 TB SSD M2 NVMe pci-e
grafika geforce RTX 3060 12GB ddr6
karta muzyczna HD
karta sieciowa 1gbit
6x usb 2.0, 2x usb 3.0, dvi, hdmi
obudowa game z usb i audio
zasilacz chieftec gpc 600w 80+ 12cm
klawiatura i mysz usb
gwarancja 2 lata

Seria Bestia - zestawy komputerowe serii BESTIA od 22-lat wyznaczają trendy w zestawach komputerowych. Bardzo

wydajna platforma Intela 12-tej generacji, dyski SSD w technologii PCI-E NVME, pamięci o taktowaniu 3000MHz i bardzo mocne
karty graficzne to cechy charakterystycze serii BESTIA, które gwarantują maksymalną wydajność. Nieważne czy chcesz grać,
tworzyć efekty graficzne czy obrabiać multimedia - praca z komputerami z tej serii to czysta przyjemność. Najwyższa jakość
dobranych komponentów zadowoli nawet najbardziej wymagającyh Użytkowników.

procesor
chłodzenie
płyta główna
pamięć ram
dysk twardy
karta graficzna
karta muzyczna
komunikacja
porty zewn.
obudowa
zasilacz
peryferia
gwarancja

Bestia i5 - 5099 zł brutto

Bestia i5 KF - 6299 zł brutto

Bestia i7 KF - 8499 zł brutto

intel®core™ i5-12400F (2,5ghz x6)
chłodzenie silentium
płyta gigabyte intel® B660m 1700
pamięć 16 GB ddr4 3000mhz radiator
dysk 512 GB SSD M2 NVMe pci-e
grafika geforce RTX 3050 8GB ddr6
karta muzyczna HD
karta sieciowa 1gbit
6x usb 2.0, 2x usb 3.0, dvi, hdmi
obudowa game LED z usb i audio
zasilacz chieftec ctg 750w 80+ modularny
klawiatura i mysz usb
gwarancja 2 lata

intel®core™ i5-12600KF (3,7ghz x10)
chłodzenie silentium
płyta gigabyte intel® B660m 1700
pamięć 16 GB ddr4 3000mhz radiator
dysk 1 TB SSD M2 NVMe pci-e
grafika geforce RTX 3060 12GB ddr6
karta muzyczna HD
karta sieciowa 1gbit
6x usb 2.0, 2x usb 3.0, dvi, hdmi
obudowa game LED z usb i audio
zasilacz chieftec ctg 750w 80+ modularny
klawiatura i mysz usb
gwarancja 2 lata

intel®core™ i7-12700KF (3,6ghz x12)
chłodzenie silentium
płyta gigabyte intel® B660m 1700
pamięć 32 GB ddr4 3000mhz radiator
dysk 1 TB SSD M2 NVMe pci-e
grafika geforce RTX 3070 8GB ddr6
karta muzyczna HD
karta sieciowa 1gbit
6x usb 2.0, 2x usb 3.0, dvi, hdmi
obudowa game LED z usb i audio
zasilacz chieftec ctg 750w 80+ modularny
klawiatura i mysz usb
gwarancja 2 lata

System operacyjny MS Windows 11

Pakiet oprogramowania MS Office 2021

Program antywirusowy - 1 rok

Karta sieciowa WIFI
N150 USB - 49 zł
AC600 USB - 69 zł
AC600 PLUS USB - 99 zł
N300 PCI-X - 79 zł
AC1200 PCI-X - 159 zł

549 zł brutto

799 zł brutto

569 zł brutto

1099 zł brutto

119 zł brutto

Salony w Kielcach: ul. Jagiellońska 60b, tel. 41/346-32-31, ul. Warszawska 166, tel. 41/368-61-22, ul. Toporowskiego 43, tel. 41/332-80-10

www.kwark.com.pl

Ceny podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu k.c., są jedynie zaproszeniem do rokowań. Cennik ważny od dnia ukazania się obecnego cennika do dnia wydania kolejnego cennika.

