Ten prezent
ma niejeden dar.

POLEC

A

Dotknij marzeń

iPhone

Dobierz
akcesoria:
Etui Apple Case do iPhone 5 i 5S
Silikonowe etui iPhone 6 Plus Silicone Case
Firma Apple zaprojektowała te piękne silikonowe
etui tak, aby ściśle przylegały do przycisków regulacji głośności, przycisku Usypianie / Budzenie
i krawędzi iPhone’a 6 Plus, nie zmieniając jego
opływowych kształtów. Wewnętrzna wyściółka
z mikrofibry skutecznie chroni Twój telefon. A idealnie gładki, miękki w dotyku silikon sprawia, że
iPhone świetnie leży w dłoni. Możesz wybrać spośród sześciu żywych kolorów.

Elegancja, luksus, wysokogatunkowa skóra, interesujące barwy – etui Apple iPhone 5S Case to jakość
sama w sobie. Miękka, przyjemna w dotyku skóra
została idealnie dopasowana do urządzenia, dzięki czemu przyciski funkcyjne i gniazda iPhone są
dostępne bez koniczności zdejmowania etui. Do
perfekcyjnych wycięć użyto specjalnego, wysokoobrotowego frezu, który dotąd angażowany był
głównie do cięcia drobnych płytek drukowanych
wykorzystywanych w elektronice.
CENA W IDREAM.PL: 169 ZŁ

Stacja dokująca Apple do iPhone 5S
Za pomocą stacji dokującej do iPhone’a 5s możesz ładować i synchronizować swojego iPhone’a 5s lub iPhone’a 5. Podczas tych czynności
iPhone stoi pionowo w stacji dokującej i doskonale zmieści się na biurku czy blacie. Stacja dokująca jest wyposażona w praktyczne liniowe
wyjście audio, do którego można podłączyć
aktywne głośniki. Współpracuje też z innymi akcesoriami do iPhone’a 5, takimi jak przewód ze
złącza Lightning na USB (sprzedawany osobno).
Możesz nawet prowadzić rozmowy w trybie głośnomówiącym, gdy iPhone jest w swojej stacji.
CENA W IDREAM.PL: 129 ZŁ

Etui Apple Case do iPhone 5C

Kabel Apple Lightning To USB Cable 2,0 m

Zewnętrzna, silikonowa warstwa etui jest niezwykle
miła w dotyku. Wnętrze pokryto praktyczną mikrofibrą chroniącą dodatkowo przed zabrudzeniami.
Idealne dopasowanie do urządzenia sprawia, że
wszystkie przyciski funkcyjne i gniazda iPhone są
dostępne bez koniczności zdejmowania etui.

Ten 2-metrowy przewód USB 2.0 pozwala połączyć telefon iPhone, iPada lub iPoda wyposażonego w złącze Lightning z portem USB komputera,
umożliwiając synchronizację i ładowanie baterii.
Umożliwia też połączenie z zasilaczem USB firmy
Apple, który służy do ładowania baterii z gniazdka
elektrycznego.

CENA W IDREAM.PL: 129 ZŁ

CENA W IDREAM.PL: 129 ZŁ
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iPhone 6

NOWOŚĆ!

Wielka rzecz. I większy rozmiar.
iPhone 6 imponuje nie tylko rozmiarem — jest lepszy pod każdym względem. Większy, ale smuklejszy. Potężniejszy, ale energooszczędny. To nowa generacja iPhone’a.

JUŻ OD

JUŻ OD

2 949 ZŁ

3 399 ZŁ

SPRAWDŹ CENĘ
NA WWW.IDREAM.PL

SPRAWDŹ CENĘ
NA WWW.IDREAM.PL

iPhone 6

iPhone 6 Plus

4,7’’

5,5’’

iPhone 6 i iPhone 6 Plus
Wyświetlacz Retina HD. Procesor A8 o 64-bitowej architekturze klasy komputerowej. Nowa kamera iSight 8 MP z funkcją Focus
Pixels i optyczną stabilizacją obrazu. Czytnik linii papilarnych Touch ID. Szybsze 4G LTE i Wi-Fi1. Większa wydajność baterii2.
Oraz iOS 8 i iCloud.

Wymagany jest plan taryfowy na transmisję danych. Sieć 4G LTE jest dostępna na wybranych rynkach oraz u wybranych operatorów. Szybkości zależą od warunków w danej lokalizacji. Szczegółowe informacje o obsłudze technologii 4G LTE można uzyskać od operatora oraz na stronie www.apple.com/iphone/LTE.
2
Faktyczna wydajność baterii zależy od konfiguracji i sposobu użytkowania. Więcej informacji na stronie www.apple.com/pl/batteries.
1
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iPhone 5s

JUŻ OD

2 499 ZŁ

Niewiarygodnie zaawansowany iPhone 5s
oferuje mnóstwo niesamowitych funkcji
i innowacyjnych rozwiązań, a dostępny jest
w doskonałej cenie. iPhone 5s ma 4-calowy
wyświetlacz Retina, procesor A7 o 64-bito
wej architekturze klasy komputerowej,
czytnik linii papilarnych Touch ID, kamerę
iSight 8 MP, kamerę FaceTime HD, interfejsy
4G LTE i Wi-Fi1, system iOS 8 oraz iCloud.

SPRAWDŹ CENĘ
NA WWW.IDREAM.PL

iPhone 4s

iPhone 5c
Technologia tak olśniewająca,
jak powierzchowność. 4-calowy
wyświetlacz Retina, procesor A6,
kamera iSight 8 MP, kamera FacetTime, 4G LTE i Wi-Fi1, oraz iOS
8 i iCloud. iPhone 5c dostępny jest
w pięciu atrakcyjnych kolorach
i w doskonałej cenie.

JUŻ OD

1 699 ZŁ

SPRAWDŹ CENĘ
NA WWW.IDREAM.PL

iPhone 4s jak iPhone 5s i iPhone
5c posiada wyświetlacz Retina.
Wszystko, co widzisz i robisz na
ekranie iPhone 4s, wygląda po
prostu fantastycznie. To zasługa gęstości pikseli, która jest
tak duża, że ludzkie oko nie jest
w stanie rozróżnić pojedynczych
punktów. iPhone 4s ma procesor
A5, wyświetlacz Retina i kamerę
iSight 8 MP, która może nagrywać
wideo we wspaniałej jakości HD.

JUŻ OD

1 299 ZŁ

NAJLEPSZA
CENA

Wymagany jest plan taryfowy na transmisję danych. Sieć 4G LTE jest dostępna na wybranych rynkach oraz u wybranych operatorów. Szybkości zależą od warunków w danej lokalizacji. Szczegółowe informacje o obsłudze technologii 4G LTE można uzyskać od operatora oraz na stronie www.apple.com/iphone/LTE.

1
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iPod

JUŻ OD

729 ZŁ

Apple
iPod nano

Nowy iPod nano – o grubości zaledwie 5,4 mm
i wielkości karty kredytowej – to najcieńszy iPod, jaki
dotąd powstał. 2,5-calowy wyświetlacz Multi-Touch
jest niemal dwukrotnie większy, niż wyświetlacz
poprzedniego iPoda nano. Teraz zobaczysz muzykę,
zdjęcia i filmy w większym formacie. Przyciski pozwalają szybko odtwarzać, wstrzymywać, zmieniać
utwory i dostosowywać głośność. Obudowa z anodyzowanego aluminium sprawia, że iPod nano
wygląda równie dobrze, jak brzmi.

JUŻ OD

849 ZŁ

SPRAWDŹ CENĘ
NA WWW.IDREAM.PL

Apple iPod touch

JUŻ OD

219 ZŁ

Zaprojektowany pod kątem
maksymalizacji frajdy.
Oto najsmuklejszy i najlżejszy jak dotąd iPod touch — wypełniony zabawą
co do milimetra. Potrafi więcej i działa
szybciej niż kiedykolwiek. Jeszcze lepiej się na nim gra, jeszcze lepiej słucha
się muzyki i imprezuje. A na 4-calowym
wyświetlaczu Retina wszystko wygląda
po prostu wspaniale.

SPRAWDŹ CENĘ
NA WWW.IDREAM.PL

Apple iPod shuffle

SPRAWDŹ CENĘ
NA WWW.IDREAM.PL

Kolorowy iPod shuffle z klipsem. Ma intuicyjne przyciski, funkcję VoiceOver
i możliwość tworzenia listy odtwarzania. Sam w sobie jest przebojem,
a dodatkowo zapełnisz go świetną muzyką.

iTunes
Na telefonie iPhone,
iPadzie i iPodzie touch.
Uruchom aplikację Muzyka
i wybieraj wykonawców,
listy odtwarzania albo
piosenki.

Na Macu i pececie.
Otwórz iTunes, przejdź
do swojej muzycznej
biblioteki i wybieraj
wykonawców, listy
odtwarzania lub piosenki.

W Apple TV.
Wybierz iTunes
na ekranie
początkowym.

Tu mieszka Twoja rozrywka.

iTunes to najlepszy sposób, by cieszyć się muzyką i filmami — tymi, które już masz, i tymi, które dopiero chcesz kupić. iTunes działa na
Macu, pececie, iPadzie, telefonie iPhone, iPodzie touch i Apple TV.

Tu muzyka tańczy, jak jej zagrasz.

iTunes to idealne miejsce, by cieszyć się muzyką, którą kochasz. A także, by pokochać nową. Właśnie tu słuchasz utworów, wykonawców
i albumów, które już masz. I odkrywasz nowe, dotąd Ci nieznane gatunki. Oraz kupujesz piosenki, budując osobistą muzyczną bibliotekę,
która wciąż będzie Ci dostarczać nowych wrażeń. W iTunes Store są ponad 43 miliony piosenek1. A wszystkie w zasięgu jednego stuknięcia.

Marzysz o kolekcji filmów? Załatwione.

Do wyboru masz ponad 85 000 filmów. W iTunes nigdy nie zabraknie fantastycznych rzeczy do oglądania1. Umknęły Ci jakieś kinowe
przeboje? Nadrób zaległości — gdzie i kiedy tylko zechcesz. Wystarczy kliknąć, aby rozpocząć odtwarzanie. A jeśli wybierasz się w miejsce,
w którym nie ma sieci WiFi, możesz pobrać kopię i zabrać ją ze sobą.

Podano łączną liczbę na całym świecie. Nie wszystkie treści są dostępne we wszystkich krajach.

1
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iPad

Dobierz akcesoria:

AppleCare Protection Plan

Etui Smart Case

Nakładka Smart Cover

Serwis i wsparcie specjalistów, którzy najlepiej
znają produkty Apple.

Smart Case zabezpiecza nie tylko ekran dotykowy,
ale i tylną obudowę urządzenia. Smukła konstrukcja
nie obciąża iPada, dzięki czemu wciąż zachowuje
on swój delikatny wygląd. Etui zapewnia także stały
dostęp do przycisków funkcyjnych i gniazd urządzenia bez konieczności jego zdejmowania.

Smart Cover zaprojektowano tak, by chronić
ekran iPada Air, ale nie zasłaniać aluminiowej
tylnej ściany urządzenia. Lekka, smukła konstrukcja nie zniekształca wyglądu iPada. Zapewniony jest także stały dostęp do przycisków
funkcyjnych i gniazd urządzenia bez konieczności zdejmowania nakładki.

Plan ochrony AppleCare Protection Plan zapewnia fachowe telefoniczne wsparcie techniczne
oraz dodatkowe opcje serwisu sprzętowego Apple. Przedłuż bezpłatny okres gwarancji i wsparcie techniczne do dwóch lat. Tylko AppleCare
Protection Plan zapewnia kompleksowy serwis
i wsparcie ekspertów Apple, pozwalając na rozwiązanie większości problemów w trakcie jednej
rozmowy telefonicznej.

CENA W IDREAM.PL: 329 ZŁ

CENA W IDREAM.PL: 169 ZŁ

Cena AppleCare Protection Plan
dla iPad: 349 ZŁ

Przejściówka ze złącza Lightning
na cyfrowe AV Apple

Apple TV
Apple TV to niewielkie urządzenie, które może
stać się centrum domowej rozrywki. Daje Ci dostęp do największych hitów, nawet w jakości HD
1080p. Wystarczy podłączyć je do telewizora, by
cieszyć się filmami, zdjęciami, muzyką i innymi
treściami na dużym ekranie. A teraz, dzięki AirPlay, możesz oglądać na telewizorze HD wszystko, co masz na Macu lub urządzeniu iOS. Chyba
czas rozejrzeć się za większą kanapą.
CENA W IDREAM.PL: 299* ZŁ
*cena aktualna w ofercie wraz z zakupem
dowolnego komputera.

Słuchawki douszne Apple EarPods

Przejściówka ze złącza Lightning na cyfrowe AV
jest przeznaczona do użytku z iPadem z wyświetlaczem Retina, iPadem mini, telefonem iPhone
5 i iPodem touch (5. generacji) wyposażonymi
w złącze Lightning. Przejściówka ze złącza Lightning na cyfrowe AV umożliwia reprodukcję obrazu z ekranu urządzenia w jakości HD do 1080p
— w tym aplikacji, prezentacji, witryn internetowych, pokazów slajdów i innej zawartości — na
ekranie telewizora, wyświetlacza, projektora lub
innego zgodnego urządzenia z wejściem HDMI.

W odróżnieniu od tradycyjnych okrągłych słuchawek douszne słuchawki EarPods firmy Apple
odzwierciedlają geometrię ucha. Dzięki temu są
one jeszcze bardziej wygodne niż inne słuchawki
douszne.
Głośniki wbudowane w słuchawki douszne EarPods firmy Apple zostały zaprojektowane tak,
aby minimalizować straty dźwięku i uzyskać
maksymalną siłę sygnału. W rezultacie możliwe
jest odtwarzanie wysokiej jakości audio, porównywalnego do dźwięku generowanego przez
droższe słuchawki.

CENA W IDREAM.PL: 199 ZŁ

CENA W IDREAM.PL: 129 ZŁ
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iPad Air 2
Tak potężny, że nie chcesz wypuścić go z ręki.
Tak smukły i lekki, że nie musisz.
NOWOŚĆ!
Przy zaledwie 6,1 mm grubości najsmuklejszy jak dotąd iPad jest
jednocześnie najbardziej wydajnym iPadem. Ma przeprojektowany
wyświetlacz Retina o przekątnej 9,7 cala, rewolucyjny czytnik linii papilarnych Touch ID, wydajny czip A8X z architekturą 64-bitową, nową
kamerę iSight, udoskonaloną kamerę FaceTime HD, szybszy interfejs
sieci bezprzewodowej, system iOS 8, iCloud oraz baterię, która wystarcza aż na 10 godzin pracy1. Ma także fantastyczne aplikacje do
pracy, twórczości i zabawy. A jeszcze więcej aplikacji dostępnych jest
w App Store.
JUŻ OD

2 099 ZŁ

SPRAWDŹ CENĘ
NA WWW.IDREAM.PL

iPad mini 3 z wyświetlaczem Retina
Napakowany innowacjami, a w dłoni wciąż mini.
NOWOŚĆ!

JUŻ OD

1 699 ZŁ
SPRAWDŹ CENĘ
NA WWW.IDREAM.PL

Najbardziej zaawansowany iPad mini ma czytnik linii papilarnych Touch ID, wyświetlacz Retina o przekątnej 7,9 cala, wydajny
czip A7 z architekturą 64-bitową, kamerę iSight, kamerę FaceTime HD, szybki interfejs bezprzewodowy, system iOS 8, iCloud
oraz baterię, która wystarcza aż na 10 godzin pracy1. Ma także fantastyczne apki do pracy, twórczości i zabawy. A jeszcze
więcej apek dostępnych jest w App Store.

1

Faktyczna wydajność baterii zależy od konfiguracji i sposobu użytkowania. Więcej informacji na stronie www.apple.com/pl/batteries.
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iPad Air
iPad Air jest jeszcze bardziej przystępny
cenowo, a wciąż oferuje zachwycający
wyświetlacz Retina o przekątnej 9,7 cala, wydajny czip A7 z architekturą 64-bitową, kamerę iSight 5MP, kamerę FaceTime HD, szybki interfejs bezprzewodowy, system iOS 8,
iCloud oraz baterię, która wystarcza aż na 10
godzin pracy.1 Ma także fantastyczne apki do
pracy, twórczości i zabawy. A jeszcze więcej
apek dostępnych jest w App Store.

iPad mini 2

z wyświetlaczem Retina

JUŻ OD

1 699 ZŁ

SPRAWDŹ CENĘ
NA WWW.IDREAM.PL

iPad 4

z wyświetlaczem Retina

JUŻ OD

1 299 ZŁ

Teraz olśni Cię
dwa razy szybciej.

SPRAWDŹ CENĘ
NA WWW.IDREAM.PL

JUŻ OD

1 999 ZŁ

SPRAWDŹ CENĘ
NA WWW.IDREAM.PL

iPad mini 2 ma wyświetlacz Retina o przekątnej 7,9 cala
z 3,1 miliona pikseli. Ma wydajny czip A7 z architekturą
64-bitową, kamerę iSight, kamerę FaceTime HD, szybki
interfejs bezprzewodowy, system iOS 8, iCloud oraz
baterię, która wystarcza aż na 10 godzin pracy.1 Ma
także fantastyczne apki do pracy, twórczości i zabawy.
A jeszcze więcej apek dostępnych jest w App Store.
1

iPad jest wyposażony w olśniewający wyświetlacz
Retina, kamery FaceTime HD i iSight, zupełnie nowy
układ A6X i ultraszybki interfejs bezprzewodowy.
Mając do dyspozycji ponad 300 000 aplikacji w App
Store, możesz z nim zrobić więcej niż kiedykolwiek
przedtem.

Faktyczna wydajność baterii zależy od konfiguracji i sposobu użytkowania. Więcej informacji na stronie www.apple.com/pl/batteries.
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Kontroluj światło i dźwięk ze swojego iPhone’a
99 zł
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Mac

Dobierz
akcesoria:

Apple Magic Trackpad

Apple AirPort Time Capsule 2TB
Nie pozwól, by wspomnienia zniknęły z Twojego życia. Zarchiwizuje je AirPort Time Capsule
— bezprzewodowy dysk twardy, który doskonale współpracuje z aplikacją Time Machine
w systemie OS X. AirPort Time Capsule to również
w pełni funkcjonalna stacja bazowa Wi-Fi z najnowszą technologią 802.11ac, działająca jednocześnie w dwóch zakresach.

Gładzik Magic Trackpad jest idealnie dopasowany do klawiatury bezprzewodowej Apple.
Stawiasz go obok niej i już możesz korzystać ze
wszystkich gestów Multi-Touch rozpoznawanych
w systemie OS X Mountain Lion — a interakcje
z treścią na ekranie stają się jeszcze naturalniejsze. Gestem przerzucasz zdjęcia. Przewijasz strony
WWW. I klikasz w dowolnym miejscu gładzika.
CENA W IDREAM.PL: 299 ZŁ

CENA W IDREAM.PL: 1 299 ZŁ

AppleCare Protection Plan
Serwis i wsparcie specjalistów, którzy najlepiej
znają produkty Apple.
Plan ochrony AppleCare Protection Plan zapewnia fachowe telefoniczne wsparcie techniczne
oraz dodatkowe opcje serwisu sprzętowego Apple. Przedłuż bezpłatny okres gwarancji i wsparcie techniczne do dwóch lat. Tylko AppleCare
Protection Plan zapewnia kompleksowy serwis
i wsparcie ekspertów Apple, pozwalając na rozwiązanie większości problemów w trakcie jednej
rozmowy telefonicznej.
Cena AppleCare Protection Plan
dla iMac: 799 ZŁ

Apple AirPort Extreme 802,11n
Apple Napęd SuperDrive USB
Mały i poręczny napęd SuperDrive USB firmy Apple można podłączyć do komputera iMac, MacBooka Pro z wyświetlaczem Retina, MacBooka
Air lub komputera Mac mini za pomocą jednego
kabla USB. A ponadto bez problemu zmieści się
w torbie podróżnej. Umożliwia instalowanie oprogramowania oraz odtwarzanie i nagrywanie płyt
CD i DVD, w tym również dwuwarstwowych płyt
DVD.
CENA W IDREAM.PL: 349 ZŁ

Szybkość, zasięg i łatwa konfiguracja sprawiają,
że stacja bazowa AirPort Extreme to idealne
rozwiązanie dla sieci bezprzewodowej w domu,
szkole lub małej firmie. Obsługuje dwa zakresy
jednocześnie i umożliwia nawet 50 osobom dostęp do Internetu, sieci bezprzewodowej, dysku
twardego i drukarki. *
CENA W IDREAM.PL: 649 ZŁ
* Do bezprzewodowego dostępu do Internetu wymagana
jest odpowiednia usługa; dostęp może być płatny. Usługi
niektórych dostawców Internetu są obecnie niezgodne
z urządzeniami AirPort Extreme.
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NOWOŚĆ!

iMac
Retina 5K
14,7 miliona pikseli.
Z mocą tworzenia pięknych rzeczy.
Nowy iMac z wyświetlaczem Retina 5K,
który ma 14,7 miliona pikseli, to najpotężniejszy iMac, jaki jest. Ma ultraszybki czterordzeniowy procesor Intel,
najnowszą grafikę AMD, pamięć masową Fusion Drive oraz fantastyczne
wbudowane apki. A wszystko w tej
samej ultrasmukłej obudowie, która na
krawędzi ma zaledwie 5 mm grubości.

JUŻ OD

10 999 ZŁ

SPRAWDŹ CENĘ
NA WWW.IDREAM.PL

iMac

Zobacz, jak smukła może być moc.
MARCIN
Ekspert iDream

Osiągnęliśmy więcej, niż wydawałoby się możliwe. A nawet mniej.
Siadasz przed ekranem iMaca i od razu dzieje się coś niesamowitego: świat wokół
znika, a Ty bez reszty zanurzasz się wyświetlanych obrazach. Aby stworzyć tak głębokie i intensywne doświadczenie, przekroczyliśmy wszystkie technologiczne granice, przemyśleliśmy każdy detal i w efekcie niewyobrażalnie udoskonaliliśmy iMaca
pod każdym względem. Pierwszy iMac był rewolucyjnym rozwiązaniem: zintegrowany komputer, który mieścił ekran, procesor, układ graficzny, pamięć masową,
pamięć RAM i wiele innych podzespołów w minimalistycznej, jednoelementowej
i klasycznie pięknej obudowie. Dzisiejszy iMac ma olśniewający wyświetlacz i jest po
brzegi wypełniony najnowocześniejszą technologią najwyższej wydajności. A przy
tym jego obudowa ma na krawędzi zaledwie 5 mm.

JUŻ OD

21,5’’

Czy wiesz, że...
...iMac to komputer all-in-one, który ma bezprzewodową klawiaturę
i mysz, wbudowane głośniki, mikrofon i kamerę, a wszystko to zamknięte
w wysokiej jakości monitorze 21,5- lub
27-calowym. Zajmuje on bardzo mało
miejsca na biurku (jego grubość to zaledwie 5 mm) i – podobnie jak w laptopie – nie musimy zmagać się z uciążliwą plątaniną kabli.

JUŻ OD

4 699 ZŁ
SPRAWDŹ CENĘ
NA WWW.IDREAM.PL

27’’

7 599 ZŁ
SPRAWDŹ CENĘ
NA WWW.IDREAM.PL
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Parallels Desktop 10
dla komputerów Mac to najnowsza wersja
najprostszego w obsłudze, najszybszego
i najbardziej wydajnego na całym świecie
rozwiązania pozwalającego na bezproblemowe
korzystanie z aplikacji Windows na komputerze
Mac bez konieczności ponownego uruchamiania
sprzętu. Od ponad 8 lat wybór numer jeden
wśród użytkowników Maków na całym świecie.

Setki łatwych do wykorzystania funkcjonalności
Parallels Desktop

Gotowy na Mac OS X Yosemite

Najprostszy, najszybszy i najbardziej wydajne rozwiązanie dla
systemu Windows na komputerze Mac bez konieczności ponownego uruchamiania. # 1 Wybór użytkowników komputerów Mac
od ponad 8 lat, z ponad 5 milionów sprzedanych egzemplarzy.

Inżynierowie Parallells wykonali ciężką pracę, aby
bezproblemowo udostępnić nowe, niesamowite
cechy Yosemite aplikacjom Windows!

Zamieniasz PC na Mac’a?

Niesamowita wydajność

Ułatwiliśmy proces przeniesienia Twoich plików, aplikacji,
zakładek w przeglądarkach z Twojego PC na Maka. Wystarczy
postępować zgodnie z poleceniami nowego Kreatora.

Obsługa do 16vCPUs i 64GB pamięci RAM umożliwia
pracę nawet na najbardziej wymagających aplikacjach
bez pogarszania jakości i szybkości pracy komputera.

Uruchamiaj każdą aplikację Windows na
Mac’u

Tuning poprzez jedno kliknięcie

Korzystaj z Internet Explorera, Windows Media Playera,
Accessa i setek innych aplikacji jak dotąd niedostępnych
na Maka.

Już nie tylko na Windows’a
Współpracuje z systemami Windows 8, Windows 7, Windows
Vista, Windows XP, Linux i Google Chrome OS, OS X Mavericks
lub zapowiadanym tej jesieni najnowszym systemem OS X
(10.10) Yosemite. Oznacza to, że na komputerze Mac możesz
już zrobić prawie wszystko.

Po uruchomieniu maszyny wirtualnej Windows, masz
możliwość wyboru optymalnych parametrów ustawienia
w zależności od programów, z których korzystasz:
użytkowych, do projektowania, programowania lub gier.

To co najlepsze w komputerach Mac
teraz dostępne w aplikacjach Windows
Uruchamiaj aplikacje Windows z Docka lub używaj gestów
charakterystycznych dla Mac OS X w aplikacjach Windows,
„kopiuj i wklej“, „przeciągnij i upóść“ teksty i pliki pomiędzy
aplikacjami Windows i Mac.

MARCIN
Ekspert iDream

MacBook Air

Czy wiesz, że...
…MacBook Air posiada baterię pozwalającą na 12 godzin ciągłej pracy.
Umożliwi to pracę od porannej kawy
aż do wieczornego powrotu do domu.
A wszystko to mieści się w niezwykle
smukłej obudowie, dzięki której waga
komputera to jedynie 1,35 kg.

Tyle mocy, ile chcesz.
Dość energii na cały dzień.

11’’

JUŻ OD

3 799 ZŁ
SPRAWDŹ CENĘ
NA WWW.IDREAM.PL

JUŻ OD

13’’

4 199 ZŁ
SPRAWDŹ CENĘ
NA WWW.IDREAM.PL

MacBook Air ma procesory Intel Core czwartej generacji z szybszą grafiką, baterię wystarczającą na cały dzień1, jeszcze szybszą
pamięć masową flash2 i fantastyczne wbudowane aplikacje. Jest tak smukły, lekki i wytrzymały, że możesz go zabrać wszędzie
— i wystarczająco potężny, by sprostać każdemu zadaniu, gdy już tam będziesz.
1
2

Faktyczna wydajność baterii zależy od konfiguracji i sposobu użytkowania. Więcej informacji na stronie www.apple.com/pl/batteries.
W porównaniu z MacBookiem Air poprzedniej generacji.

Gotowy do akcji.

MacBook Air + Microsoft Office 365 w prezencie.

+
Promocja jest prowadzona na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 11 listopada – 10 grudnia 2014 r.
Wiêcej informacji
w sieci salonów iDream Apple Premium Reseller oraz w sklepie internetowym www.idream.pl.
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MacBook Pro

Smukły, lekki, mocarny. Innowacyjny w każdym nanometrze.

Wyświetlacz
Retina.

13’’

Procesory
mobilne Intel
czwartej
generacji.

Procesory
graficzne
Iris i Iris Pro
Graphics.

JUŻ OD

5 499 ZŁ
SPRAWDŹ CENĘ
NA WWW.IDREAM.PL

Superwydajna
bateria.

100%
ultraszybkiej
pamięci masowej
flash.

15’’

Wi-Fi 802.11 ac.

JUŻ OD

7 499 ZŁ
SPRAWDŹ CENĘ
NA WWW.IDREAM.PL

Widać wyraźnie, że to nasz najbardziej zaawansowany notebook.
Przełomowy wyświetlacz Retina. Architektura oparta w całości na pamięci flash. Procesory Intel czwartej generacji. Zadziwiająca
smukłość i lekkość w wersji 13‑ i 15‑calowej. Dzięki połączeniu tych elementów nasz notebook osiągnął niespotykane wcześniej
parametry. A wszystko, co na nim stworzysz, będzie równie wyjątkowe.

Mac mini
Mały gigant.

JUŻ OD

Mac mini ma teraz procesory Intel Core czwartej
generacji, układy graficzne o zwiększonej wydajności oraz ultraszybki interfejs sieci bezprzewodowej
802.11ac. Ma także dwa porty Thunderbolt 2, fantastyczne wbudowane aplikacje oraz system operacyjny OS X Yosemite. I wciąż jest to najbardziej energooszczędny desktop na świecie.

2 199 ZŁ

SPRAWDŹ CENĘ
NA WWW.IDREAM.PL
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INTERNET NA KARTĘ W T-MOBILE
DLA TYCH, KTÓRZY CHCĄ WIĘCEJ
RT
A
T
S
A
N
B
6G
IPHONE’A
I
DO IPADA

DOPASUJ PAKIET
DO SWOICH POTRZEB
AKTYWNY NA START
ZA DARMO

1 GB

3 GB

6 GB

30 DNI ZA 10 ZŁ 30 DNI ZA 20 ZŁ 30 DNI ZA 30 ZŁ
AKTYWACJA
AKTYWACJA
AKTYWACJA
www.miboa.pl www.miboa.pl www.miboa.pl
lub *100*862# lub *100*861# lub *100*860#

Wybrany pakiet odnawia się co 30 dni.

Wybierz Internet na kartę w T-Mobile
wraz z urządzeniem iPhone lub iPad, a na start
dostaniesz 6 GB danych.

Szczegóły na www.t-mobile.pl

141031-TM-A-gazetka Apple B2-format 165X225-v011.indd 1
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Nasze usługi

Serwis iDream
Bydgoszcz

Apple Authorized Service Provider
Serwis iDream Bydgoszcz

!

Apple Authorized Service Provider

!!
!

C.H. Focus Mall
ul. Jagiellońska 39-47
85-097 Bydgoszcz

Cennik usług serwisowych
Usługa

Cena

Instalacja / reinstalacja OS X

150 PLN z VAT

Rozwiązanie problemu systemowego
Odzyskiwanie utraconych danych

150 PLN z VAT

(oszacowanie szans na odzysk/diagnoza wstępna)

Godziny otwarcia
Konﬁguracja OS X / iOS na życzenie klienta

100 PLN z VAT

Doradztwo w obsłudze urządzenia Apple

(każda rozpoczęta godzina)

Instalacja oprogramowania, modemów, drukarek

50 PLN z VAT

i innych peryferiów komputerowych

poniedziałek - piątek
8.00 - 21.00
sobota - niedziela
9.00 - 21.00
Instalacja/reinstalacja iOS

80 PLN z VAT

Rozwiązanie problemu systemowego
Zmiana regionalizacji App Store

20 PLN z VAT

Wymiana RAM / dysku twardego

od 120 PLN z VAT

Tworzenie kopii zapasowej

150 PLN z VAT

Klonowanie danych na nowy nośnik (OS X / iOS)
Instalacja systemu Windows

Adres

Kontakt

C.H. Focus Mall
ul. Jagiellońska 39-47
85-097 Bydgoszcz

Telefon do serwisu:
52 385 83 80
Mail do serwisu:
serwis.bydgoszcz@idream.pl

150 PLN z VAT

CENNIK USŁUG
SERWISOWYCH

SERWIS
99 PLN z VAT

Naprawa EXPRESS
Czyszczenie urządzenia (wewnątrz / na zewnątrz)

150 PLN z VAT

poprawienie wydajności układu chłodzącego
Kompleksowy przegląd urządzenia

100 PLN z VAT

Wykonanie testów autoryzowanym narzędziem

Zakupy na raty
Montaż / demontaż podzespołu w urządzeniu
Doradztwo technika

150 PLN z VAT
100 PLN z VAT

(każda rozpoczęta godzina)

dzięki Sygma Bank

Sygma Raty to duża przyznawalność kredytów.

WIĘCEJ INFORMACJI
NA TEMAT ZAKUPÓW
NA RATY TUTAJ

Leasing dla firm
od GRENKE

Optymalna forma finansowania zakupów dla firm
i działalności gospodarczych.

Tax Free

INFORMACJE NA TEMAT
LEASINGU TUTAJ

SZCZEGÓŁY
W SALONACH SIECI
IDREAM

Zwrot podatku VAT dla podróżnych.
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Salony
iDream

Białystok
SALON APPLE PREMIUM RESELLER
CH ALFA
ul. Świętojańska 15
15-277 BIAŁYSTOK
tel. 85 876-20-04
mail: bialystok@idream.pl
poniedziałek – sobota: 9.00 – 21.00
niedziela: 10.00 – 20.00

Gdańsk

Olsztyn

Kielce

SALON APPLE PREMIUM RESELLER
GALERIA MADISON
ul. Rajska 10
80-850 GDAŃSK
tel. 58 333-73-03
mail: gdansk@idream.pl

SALON APPLE PREMIUM RESELLER
AURA CENTRUM OLSZTYNA
al. Piłsudskiego 16
10-576 OLSZTYN
tel. 89 512-21-63
mail: olsztyn@idream.pl

SALON APPLE PREMIUM RESELLER
GALERIA ECHO
ul. Świętokrzyska 20
25-406 KIELCE
tel. 41 342-66-03
mail: kielce@idream.pl

poniedziałek – sobota: 9.00 – 21.00
niedziela: 10.00 – 20.00

poniedziałek – sobota: 9.00 – 21.00
niedziela: 10.00 – 20.00

poniedziałek – sobota: 9.00 – 21.00
niedziela: 10.00 – 21.00

Bydgoszcz

Szczecin

Częstochowa

SALON APPLE PREMIUM RESELLER
FOCUS MALL
ul. Jagiellońska 39-47
85-092 BYDGOSZCZ
tel. 52 321-01-68
mail: bydgoszcz@idream.pl

SALON APPLE PREMIUM RESELLER
GALERIA KASKADA
al. Niepodległości 36
70-404 SZCZECIN
tel. 91 810-22-76
mail: szczecin@idream.pl

SALON APPLE PREMIUM RESELLER
GALERIA JURAJSKA
al. Wojska Polskiego 207
42-200 CZĘSTOCHOWA
tel. 34 399-12-29
mail: czestochowa@idream.pl

poniedziałek – sobota: 9.00 – 21.00
niedziela: 10.00 – 21.00

poniedziałek – sobota: 9.00 – 21.00
niedziela: 10.00 – 21.00

poniedziałek – sobota: 9.00 – 22.00
niedziela: 10.00 – 20.00

www.idream.pl

