


CPU score

GPU score



Danmarks absolut stærkeste Build to Order gaming koncept!
ABook® Gamer og ADesk® Gamer er vores mest avancerede, effektive og raffinerede serie af 
computere rettet mod gamere og E-Sport. Serien består af basismodeller, der alle kan konfigureres 
efter ønske og behov, og smidigt afvikler spil og 3D grafik på højeste niveau. Vi ved at driftssikkerhed er 
en afgørende faktor for alle gamere, så teamet bag ADesk® og ABook® Gamere forpligter sig altid til at 
levere høj kvalitet og massiv ydelse. 
 

Konfiguration:
ABook® og ADesk® er i dette katalog vist med startkonfigurationerne, men uanset om du vælger en 
ABook® eller ADesk®, er det let selv at bestemme, hvordan den skal konfigureres. Er der f.eks. behov 
for en større harddisk, mere RAM, kraftigere processor eller vildere grafikkort, vælges dette blot ved 
bestilling. 

Find mulighederne for at konfigure ved at holde øje med stjernerne i startkonfigurationerne.
Er du i tvivl om dine konfigurationsmuligheder, så spørg din forhandler, der altid er klar med et godt råd 
eller besøg www.abook.dk eller www.adesk.dk for mere information. 
 

Garanti:
ABook® notebook og ADesk® stationær PC er dækket af 2 års ægte garanti. 
Der ydes 12 måneders garanti på batterier. På ADesk® er der yderligere mulighed for at tilkøbe en 
udvidelse til 3 års garanti.
Der tages forbehold for trykfejl og udgåede varer.

AVD Gamer Index (AGI)

ABook®/ADesk® Gamer Index er en skala, der bruges 
til at vurdere den overordnede ydeevne af maskinen, 
hvad end det er en notebook eller stationær PC. 

Skalen går fra 1 -10 og tager udgangspunkt i faktorer 
som: Power, grafikydelse, skærm (notebook), RAM og 
gamer features som RGB lys i keyboard m.m.

Samtidig er der taget højde for benchmarks af CPU og 
grafikkort.
OBS: AGI kan bruges til sammenligning mellem 
ABook® og ADesk® gamere og skal ikke ses i forhold 
andre mærker på markedet. 



ABook® M530

ABook® M530 er med sin utrolig flotte 15.6” Full 
HD IPS skærm og nummeriske Lys i keyboard  
samt Intels nyeste 8. generation i5 processorer 
den perfekte maskine til den nye gamer, eller 
gameren der kræver lidt mindre.  

Der sidder GeForces nyeste MX150  
2 GB dedikeret grafikkort i maskinen.

Startkonfiguration  
15,6” FullHD (1920 × 1080)
Intel® 8. gen. chipset
Intel® i5-8250U 2,4 GHz
Intel® UHD Graphics 620
Intel® 8265AC WiFi, Bluetooth
4 GB DDR4 RAM
120 GB SSD 
NVIDIA GeForce MX150 2GB 
Webkamera, Kortlæser  
HD Audio, TPM 2.0

Option: SuperMulti DVD-RW drev
Numerisk Lys i keyboard
2 × USB2.0, 1 × USB3.0,  
1 × USB3.1 Type C,
1 × HDMI, 1 × VGA, RJ45 Lan
Op til 6 timers batteritid
2,2 kg. - B: 377 × D: 259 × H: 24,2 mm



ABook® 690

Er du på jagt efter en gamer der, skal kunne 
klare lidt af hvert, bliver du ikke skuffet over den 
rå ydelse som ABook® 690 tilbyder.

Alt hardwaren er nøje udvalgt med henblik på 
performance. ABook® 690 er derfor helt fremme 
blandt de hurtigste notebooks på markedet.

ABook® 690 understøtter desuden 4 aktive 
displays og keyboardet er udstyret med RGB 
lys, der kan indstilles efter ønske.

Startkonfiguration
16,1” FullHD (1920 × 1080) 144 Hz
Intel® HM370 Express chipset
Intel® i7-8750H 2,2 - 4,10 GHz 6 MB
Intel® UHD Graphics 630
NVIDIA GTX 1050TI 4 GB GDDR5
Understøtter 4 aktive displays
4 GB DDR4 RAM
120 GB SSD
Intel® 9560AC Wireless, Bluetooth
Gigabit Lan, 1 MP FullHD Webkamera
Numerisk RGB Lys i keyboard
Fingerscanner, Kortlæser
1 × USB2.0, 1 × USB3.0, 1 × USB3.1 Type C
1 × HDMI, 2 × Mini Displayport
Op til 8 timers batteritid
2,3 kg. - B: 378 × D: 267 × H: 26,9 mm



ABook® G960 16,1 Full HD er spækket med 
banebrydende teknologier, der imponerer selv den 
kræsne gamer, med ydeevne og hastighed.

ABook® G960 understøtter desuden 4 aktive 
displays og keyboardet er udstyret med RGB lys, 
der kan indstilles efter ønske.

ABook® G960 er til dig, der skal og vil have det 
bedste og hurtigste på markedet.

vStartkonfiguration 
16,1” FullHD (1920 × 1080) 144 Hz
Intel® HM370 Express chipset
Intel® i7-8750H 2,2 - 4,10 GHz 6 MB
Intel® UHD Graphics 630
NVIDIA GeForce RTXTM 2060 6 GB GDDR6
Understøtter 4 aktive displays
4 GB DDR4 RAM
120 GB SSD
Intel® 9560AC Wireless, Bluetooth
Gigabit Lan, 1 MP FullHD Webkamera
Numerisk RGB Lys i keyboard,
Kortlæser, TPM 2.0, Mulighed for LTE
Touchpad i glas med area fingeraftrykscanner
1 × USB3.1 Type C, 2 × USB3.0
1 × DisplayPort over USB 3.1 Type C
1 × HDMI, 1 × Mini DisplayPort, 1 × RJ45
Op til 6 timers batteritid
2,3 kg. - B: 378 × D: 267 × H: 26,9 mm

ABook® G960



ADESK® Microburst

ADesk® Microburst er en entry 
gamer PC, der stadig kan køre 
de kendte spil som Minecraft, 
CS:GO og LoL. 

Value for money må være det 
der betegner denne PC bedst - 
uovertruffen kvalitet hele vejen i 
gennem, trods den lave pris. 

Har du ikke de store krav til 
performance og stadig ikke vil 
gå ned på udseende og kvalitet, 
er ADesk® Microburst lige noget 
for dig.

Startkonfiguration
Skarkoon VG4-W kabinet
Intel® H310 Chipset
Gigabyte GA-H310M-S2P
Intel® 8. gen i3, i5 eller i7 
240 GB SSD
8 GB DDR4 RAM 
GeForce GTX 1050 2GB
DVD-RW
Onboard GigaLAN og HD-Lydkort
HDMI & DVI
Corsair VS 550W PSU
  



ADESK® Lightning

ADesk® Lightning er et populært valg fra 
ADesk® Gamer serien, pga. den høje 
ydeevne og den fornuftige pris.

Du får umiddelbart ikke bedre PC til 
pengene, end denne ADesk® Lightning 
- Der er ikke gået på kompromis med 
hardwaren og du får stadig en solid all 
round gamer PC 
 
Hvis du ønsker dig en god gamer, men 
stadig er nødt til, at holde sig inden for et 
rimeligt budget, er ADesk® Lightning den 
model som du skal gå efter.

Startkonfiguration
Skarkoon DG7000-G kabinet
Intel® H310 Chipset
Gigabyte GA-H310M-S2P
Intel® 8. gen. i3, i5 & i7
240 GB SSD
8 GB DDR4 RAM
DVD-RW
GeForce GTX 1050 2GB
Onboard GigaLAN og HD-Lydkort
2 × USB3.0, 2 × USB2.0, 1 × USBC
HDMI & DVI
Corsair VS 550W PSU



ADESK® Thunder

ADesk® Thunder er den perfekte “lille” LAN 
computer, uden at gå på kompromis med 
performance. 

Maskinen er spækket med gode komponenter, lige 
så vel som alle andre ADesk® fra vores gamer serie. 

Hvis du ønsker en mindre PC når man snakker 
fysiske dimensioner, men stadig ønsker at have 
en masse rå power, er ADesk® Thunder netop 
computeren for dig.

Startkonfiguration  
Sharkoon QB ONE kabinet
Intel® B360 Chipset
Gigabyte GA-B360N-WiFi
Intel® 8. gen. i3, i5 eller i7
240 GB SSD
8 GB DDR4 RAM
GeForce GTX 1050 2GB
Onboard GigaLAN og HD-Lydkort
2 × USB3.0, 2 × USB2.0, 1 × SBC
HDMI & DVI
Corsair VS 550W PSU



ADESK® Cyclone

ADesk® Cyclone giver dig alt hvad du har behov for i en gamer PC. 
Du får en helt gennemført gamer PC, som er spækket med den bedste hardware som f.eks. Intels 
nyeste CPU serie og chipset. Hvis du vil være fremtidsikret er ADesk® Cyclone den rigtige model for 
dig og det vil vi klart anbefale.

 Startkonfiguration 
Skarkoon BW9000 Glass kabinet
Intel® B360 Chipset
Gigabyte GA-B360M-D3H
Intel® 8. gen. i5 eller i7
240 GB SSD
Crucial 8 GB DDR4 RAM
GeForce GTX 1050 2GB
Onboard GigaLAN og HD-Lydkort
2 × USB3.0, 2 × USB2.0, 1 × USBC
HDMI & DVI
DVD-RW
Corsair VS 550W PSU



ADESK® Hurricane
ADesk® Hurricane er vores svar på den bedste gamer PC på markedet uden at man får frataget 
sig alle sine penge. 

Her får du muligheden for, at konfigurere din drømme computer med de bedste produkter på 
markedet som f.eks. Intels® nyeste i5 eller i7 CPU og H370 chipset. 

Hvis kun det bedste er godt nok og du ikke vil gå ned på udstyr, er ADesk® Hurricane computeren 
for dig.

Startkonfiguration 
Intel® H370 Chipset 
Gigabyte GA-H370-HD3
Intel® 8. gen i5 eller i7 
240 GB SSD
8 GB DDR4 RAM 
GeForce GTX 1050 2GB
Onboard GigaLAN og HD-Lydkort
USB3.0, DVD RW brænder
HDMI & DVI
Corsair VS 550W PSU



ADESK® Firestorm

Hvis du vil være sikker på, at du har det bedste hardware på markedet, og den sejeste computer blandt dine 
venner, skal du vælge ADesk® Firestorm. 

Uanset hvilken konfiguration du vælger, får du en vild gamer computer, der kan lyse alle regnbuens farver og 
som kan klare alle spil på markedet. 

ADesk® Firestorm er bygget i Sharkoons nye top kabinet, og som standard er der monteret Corsair vandkøling.

Startkonfiguration 
Sharkoon Night Shark RGB Kabinet

Intel® Z390 Chipset 
 Gigabyte GA-Z390-AORUS-ELITE

Intel® 8. gen i5 eller i7 CPU
240 GB SSD

16 GB DDR4 RGB RAM 
GeForce GTX 1050 2GB

Onboard GigaLAN og HD-Lydkort
USB3.0, DVD RW brænder

HDMI & DVI
Corsair VS 550W PSU

Corsair vandkøling



35” 2K curved gaming monitor 
med 21:9 aspect ratio.
 
Panelstørrelse: 35” 2K 21:9
Ægte opløsning: 2560 × 1080
Viewing Area: 819.84 × 345.87 mm. 
Lysstyrke (Maks.): 300 cd/m2

Kontrastforhold (Maks): 2000:1 
Betragtningsvinkel: 178° /178°
Reaktionstid: 4 ms
Skærmfarver: 16.7 Mio.
Understøtter FreeSync
Skærmen kan: Swivel og Tilt
HDMI, DisplayPort, 3.5 mm. mini-jack, 
2 × USB3.0

AOC AGON AG352QCX

27” Full HD curved gaming monitor 
med 16:9 aspect ratio og “3-sided 
frameless” design. 

Panelstørrelse: 27” 16:9
Panel-bagbelysning/type: WLED
Ægte opløsning: 1920 × 1080
Viewing Area: 597.888 × 336.312 mm
Lysstyrke (Maks.): 250 cd/m2

Kontrastforhold (Maks): 3000:1 
Betragtningsvinkel: 178° /178°
Reaktionstid: 5 ms
Skærmfarver: 16.7 Mio.
Understøtter FreeSync 
Skærmen kan: Swiwel og Tilt
HDMI, DisplayPort, 3.5 mm. mini-jack, 
4 × USB3.0, 1 × upstream

AOC AGON AG272FCX



Sharkoon B1
Et letvægt headset med stor lyd. Du mærker 
næsten ikke at du har headset på. Med sine kun 
253 gram og gennemtænkte konstruktion, giver 
headsettet en optimal pasform. Mikrofonen er 
fleksibel og aftagelig og de store ørekopper kommer 
med udskiftelig polstring. 
Vælg mellem syntetisk læder eller stof.

Type: Stereo
Frekvens: 20 Hz - 20 KHz
Drivere: 40 mm. 
Følsomhed: 98 dB ± 3 dB 
Tilslutning: Kabling  
Connector: Stereo Jack 
 

Type: Stereo
Frekvens: 20 Hz - 20 KHz
Drivere: 53 mm. 
Følsomhed: 100 dB ± 3 dB 
Tilslutning: Kabling  
Connector: USB/Jack stik 
 

Dette headset leverer en stærk lyd. 
Ørekopperne er ekstra store og bøjlen 
er polstret for maksimal komfort, selv 
efter flere timers gaming. Headsettet 
tilpasser sig selv automatisk og sidder 
hvor det skal, selv når det går hektisk 
for sig.

SKILLER SGH3



Type:  7.1 Surround
Frekvens: 20Hz - 20 kHz
Drivere: 53 mm. 
Følsomhed: 111dB (+/-3dB) 
Tilslutning: Wireless 
Connector: USB/Jack stik 
Batteri: Op til 16 timer 
 

Corsair HS70 
CORSAIR HS70 Wireless Gaming 
Headset er udstyret med memory foam 
og justerbare ørekopper der giver en 
ekstraordinær komfort. Lyden kommer 
i Virtual 7.1 surround  og lydkvaliteten 
er helt i top. Mikrofonen er aftagelig 
og headsettet har op til 16 timers 
batterilevetid.

Type:  7.1 Surround
Frekvens: 20 Hz - 20 kHz
Drivere: 53 mm.
Tilslutning: Kabling 
Følsomhed: 111dB (+/-3dB) 
Connector: USB/Jack stik

Corsair HS60
CORSAIR HS60 Gaming Headset har ørekopper 
der er polstret med memory foam og justerbare 
ørekopper for formidabel komfort. HS60 har 
virtual 7.1 surround der bidrager til en fantastisk 
helheldsoplevelse i dine spil. 

Mikrofonen er aftagelig 



SHARKOON SKILLER SGS2
SKILLER SGS2 er endnu en gamerstol i 
klassisk design. Stolen er i samme sporty 
design som SGS1. SGS2 er betrukket med 
åndbart stof, der omslutter et skumpolstret 
ryglæn og sæde. SGS2 er bygget i en 
solid konstruktion og er spækket med 
ergonomiske justeringsmuligheder.

 SHARKOON SKILLER SGS1
SKILLER SGS1 er en gamerstol i elegant 
design, betrukket med syntestisk læder. 
Den tykke skumpolstring gør SGS1 
utrolig komfortabel igennem længere 
gamingsessioner. Stolen er udstyret 
med polstret armlæn og understøtter en 
ergonomisk holdning i lænd, ryg og nakke. 
Desuden kan stolen indstilles på et utal af 
måder, så den passer lige præcis til dig.



Corsair Sabre RGB Gaming Mouse

SABRE RGB 10000 DPI gaming mus er en letvægter på kun 100 gram, der tilbyder komfort og flydende 
brug, afbalanceret med continuerlig præcis tracking, en refresh rate på 1000 Hz, 8 konfigurerbare og 
super responsive museknapper.  
Den fire-zonede dynamiske backlighting giver et smukt og personligt look, der matcher din stil.

K55 RGB
Lys i gamingkeyboard 

med G-keys og anti-
ghosting for en hurtigere og 

bedre gamingoplevelse.

Intuitive RGB backlighting indstillinger, 
seks dedikedere macroknapper, 
multi-key anti-ghosting og 
mediakontrolknapper giver mulighed 
for konfigurering og styring, der er 
essentiel for en sejr. K55 RGB er 
det første skridt mod en forbedret 
performance.

Musemåtte med lav friktion og designet 
med tanker på præcision og hurtigthed.  
Overfladen er tekstilvævet, og kanterne er 
syede for at undgå at musemåtten flosser. 
Bunden er af gummi for a forhindre, at 
musemåtten glider. MM300 er optimeret 
til både lasere og optiske gamingmus og 
leveres i tre størrelser. 

Corsair MM300



Vi stiller strenge krav til kvaliteten af komponenterne i vores computere, både med hensyn til materialer og
holdbarhed. Du behøver ikke kun tage vores ord for gode varer. ABook® og ADesk® er gentagne gange blevet
kåret i medierne som ”Testvindere” og ”Bedste køb” i sammenligning med de andre kendte mærker på markedet.


