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MEGAUDSALG

NIKON D40
Nikon D40 er en super bestsellert, som leverer topkvalitet under enhver situation. ”Bedste 
billede kvalitet”; Digital foto nummer 3. Med D40 er du sikret den altid overbevisende Nikon 
Kvalitet! 6 mill pixel, 18-55mm Nikon Zoom, nem brugermenu der stadig lader dig arbejde 
manuelt og kreativt! THORSØE SIGER VÆRSGO! Så kan det vist ikke blive bedre! Thorsøe 
gør det igen, først med den billigste pris på DSLR kamera. SKYND DIG AT FÅ FINGERNE I 
DETTE HELT IGENNEM KOMPLETTE SÆT!
STARTPRIS 5.499,-

JVC GR-D650
Dette er kameraet til dig, der vil ha det af bedste af det bedste, men ikke vil 
betale for det!!! Super pris = super kvalitet. 15 x optisk zoom, utroligt lysstærkt 
objektiv! Megapixel og DV ind og UD! SUPER FLOT BILLEDKVALITET.
STARTPRIS                 4.999,-

PANASONIC SDR-H20 HARDDISK
Et smart harddisk kamera, med en kæmpe kapacitet på 30 GB. Hvis harddisken bliver 
fyldt op, fi lmer du bare videre på et SD kort, du kan aldrig løbe tør på optage tid. Med 
32 x optisk zoom kan du komme helt tæt på... din ferie bliver aldrig den samme!
STARTPRIS 3.499,-

CANON DVD DC-MD201
En lækker, lille og fræk sag. Kvaliteten i top, og du kan optage i bredformat! Med 
Canons optik, opnår du en super høj skarphed. Rigtig god i dårlige lysforhold! Det 
kan ikke blive nemmere, på ingen tid kan du se din fi lm på din DVD afspiller.
STARTPRIS 2.999,-

NIKON D40X MED 2 STK. ZOOM
10.0 mill. pixel, 18-55mm Nikon zoom. Nem 
bruger-menu der stadig lader dig arbejde manuelt 
og kreativt! HOV HOV... som ekstra bonus får du 
en super skraptegnende original Nikon 55-200mm 
zoom med i købet! Så fås det ikke bedre!!!
STARTPRIS 8.498,-

SONY DSC-W55
Carl Zeiss optik, som giver dig dejlige skarpe bil-
leder. Kompakt kamera med søger. 7,2 mega pixel 
og muligheder for at stille ISOen på 1000. 2,5” 
skærm og et kraftigt børstet aluminiumshus.
STARTPRIS 2.499,-

NIKON COOLPIX S500
S500 er en udsøgt fornøjelse af tage billeder med, 
du er garanteret Nikon super kvalitet med Nikon 
bedste linser! Lækker billedstabilisator. Kameraet 
kan tage billeder på op til 2000 ISO. Et lille kompakt 
kamera med en utrolig kvalitet! 8.1 mill. pixels.
STARTPRIS 2.999,-

SONY HDR CX6EK
High Defi nition optager. 10 x optisk Carl Zeiss T optik.
STARTPRIS 11.999,-

NIKON 
70-300MM 
4,5-5,6 AF-S VR
STARTPRIS: 
5.999,-

NIKON 
18-200MM 
3,5-5,6 AF-S VR
STARTPRIS 
6.798,-

JVC GR-D650
Dette er kameraet til dig, der vil ha det af bedste af det bedste, men ikke vil Dette er kameraet til dig, der vil ha det af bedste af det bedste, men ikke vil 
betale for det!!! Super pris = super kvalitet. 15 x optisk zoom, utroligt lysstærkt 
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NIKON COOLPIX P50
Højtydende 8,1 megapixels og klassisk design. 3,6 
x optisk zoom giver dig vidvinkel så du kan tage 
smukke landskabs billeder! Nem brugermenu. Dette 
kamera er til dig der ikke vil gå på kompromis! Et 
kamera der skaber misundelse... WOW!
STARTPRIS 2.499,-

CANON IXUS 70
Så det offi cielt, Canon Ixus 70 er 
Danmarks bedste digital kamera! 
Test vinder i Tænk og Test 31-08-07. 
Kameraet med det smarte design, 
lynhurtig reaktionstid, super optik, 
nem brugermenu. Vi garanterer et 
tilfredsstillende køb!!! 
STARTPRIS 2.798,-

betale for det!!! Super pris = super kvalitet. 15 x optisk zoom, utroligt lysstærkt 
objektiv! Megapixel og DV ind og UD! 
STARTPRIS                 4.999,-

NIKON D200 HUS 
Eisa Award vinder. Semi proff. digi -
tal spejlrefl eks. Robust magnesium 
hus, O-ringsikret, masser af manuelle 
og kreative funktioner. 5 billeder i sekundet 
og ekstrem høj ISO. 10.2 mill. pixels.
STARTPRIS 
    12.998,-
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Eisa Award vinder. Semi proff. digi -Eisa Award vinder. Semi proff. digi -Eisa Award vinder. Semi proff. digi -Eisa Award vinder. Semi proff. digi -
tal spejlrefl eks. Robust magnesium tal spejlrefl eks. Robust magnesium tal spejlrefl eks. Robust magnesium tal spejlrefl eks. Robust magnesium tal spejlrefl eks. Robust magnesium tal spejlrefl eks. Robust magnesium tal spejlrefl eks. Robust magnesium 
hus, O-ringsikret, masser af manuelle hus, O-ringsikret, masser af manuelle 
og kreative funktioner. 5 billeder i sekundet og kreative funktioner. 5 billeder i sekundet og kreative funktioner. 5 billeder i sekundet og kreative funktioner. 5 billeder i sekundet 
og ekstrem høj ISO. 10.2 mill. pixels.og ekstrem høj ISO. 10.2 mill. pixels.og ekstrem høj ISO. 10.2 mill. pixels.og ekstrem høj ISO. 10.2 mill. pixels.og ekstrem høj ISO. 10.2 mill. pixels.
STARTPRIS STARTPRIS STARTPRIS 

MEGAUDSALGMEGAUDSALG7989.-

NIKON D40NIKON D40NIKON D40
Nikon D40 er en super bestsellert, som leverer topkvalitet under enhver situation. ”Bedste Nikon D40 er en super bestsellert, som leverer topkvalitet under enhver situation. ”Bedste Nikon D40 er en super bestsellert, som leverer topkvalitet under enhver situation. ”Bedste 
billede kvalitet”; Digital foto nummer 3. Med D40 er du sikret den altid overbevisende Nikon billede kvalitet”; Digital foto nummer 3. Med D40 er du sikret den altid overbevisende Nikon billede kvalitet”; Digital foto nummer 3. Med D40 er du sikret den altid overbevisende Nikon billede kvalitet”; Digital foto nummer 3. Med D40 er du sikret den altid overbevisende Nikon billede kvalitet”; Digital foto nummer 3. Med D40 er du sikret den altid overbevisende Nikon 
Kvalitet! 6 mill pixel, 18-55mm Nikon Zoom, nem brugermenu der stadig lader dig arbejde Kvalitet! 6 mill pixel, 18-55mm Nikon Zoom, nem brugermenu der stadig lader dig arbejde Kvalitet! 6 mill pixel, 18-55mm Nikon Zoom, nem brugermenu der stadig lader dig arbejde 
manuelt og kreativt! manuelt og kreativt! manuelt og kreativt! THORSØE SIGER VÆRSGO! THORSØE SIGER VÆRSGO! THORSØE SIGER VÆRSGO! Så kan det vist ikke blive bedre! Thorsøe Så kan det vist ikke blive bedre! Thorsøe Så kan det vist ikke blive bedre! Thorsøe Så kan det vist ikke blive bedre! Thorsøe Så kan det vist ikke blive bedre! Thorsøe Så kan det vist ikke blive bedre! Thorsøe 
gør det igen, først med den billigste pris på DSLR kamera. gør det igen, først med den billigste pris på DSLR kamera. gør det igen, først med den billigste pris på DSLR kamera. gør det igen, først med den billigste pris på DSLR kamera. SKYND DIG AT FÅ FINGERNE I SKYND DIG AT FÅ FINGERNE I SKYND DIG AT FÅ FINGERNE I SKYND DIG AT FÅ FINGERNE I SKYND DIG AT FÅ FINGERNE I SKYND DIG AT FÅ FINGERNE I 
DETTE HELT IGENNEM KOMPLETTE SÆT!DETTE HELT IGENNEM KOMPLETTE SÆT!DETTE HELT IGENNEM KOMPLETTE SÆT!DETTE HELT IGENNEM KOMPLETTE SÆT!DETTE HELT IGENNEM KOMPLETTE SÆT!
STARTPRIS 5.499,-STARTPRIS 5.499,-STARTPRIS 5.499,-STARTPRIS 5.499,-STARTPRIS 5.499,-STARTPRIS 5.499,-

SONY DSC-W55
Carl Zeiss optik, som giver dig dejlige skarpe bil-Carl Zeiss optik, som giver dig dejlige skarpe bil-
leder. Kompakt kamera med søger. 7,2 mega pixel 
og muligheder for at stille ISOen på 1000. 2,5” 
skærm og et kraftigt børstet aluminiumshus.
STARTPRIS 2.499,-STARTPRIS 2.499,-STARTPRIS 2.499,-STARTPRIS 2.499,-STARTPRIS 2.499,-

NIKON NIKON 
70-300MM 70-300MM 70-300MM 70-300MM 70-300MM 
4,5-5,6 AF-S VR4,5-5,6 AF-S VR4,5-5,6 AF-S VR
STARTPRIS: STARTPRIS: STARTPRIS: 
5.999,-5.999,-

NIKON NIKON 
18-200MM 18-200MM 
3,5-5,6 AF-S VR3,5-5,6 AF-S VR
STARTPRIS STARTPRIS 
6.798,-6.798,-6.798,-

2989.- 4599.-

NIKON D40X MED 2 STK. ZOOMNIKON D40X MED 2 STK. ZOOMNIKON D40X MED 2 STK. ZOOM
10.0 mill. pixel, 18-55mm Nikon zoom. Nem 10.0 mill. pixel, 18-55mm Nikon zoom. Nem 
bruger-menu der stadig lader dig arbejde manuelt bruger-menu der stadig lader dig arbejde manuelt 
og kreativt! HOV HOV... som ekstra bonus får du 
en super skraptegnende original Nikon 55-200mm 
zoom med i købet! Så fås det ikke bedre!!!zoom med i købet! Så fås det ikke bedre!!!
STARTPRIS 8.498,-STARTPRIS 8.498,-

10689.-
NIKON D40X MED 2 STK. ZOOMNIKON D40X MED 2 STK. ZOOMNIKON D40X MED 2 STK. ZOOMNIKON D40X MED 2 STK. ZOOM
10.0 mill. pixel, 18-55mm Nikon zoom. Nem 10.0 mill. pixel, 18-55mm Nikon zoom. Nem 10.0 mill. pixel, 18-55mm Nikon zoom. Nem 
bruger-menu der stadig lader dig arbejde manuelt bruger-menu der stadig lader dig arbejde manuelt bruger-menu der stadig lader dig arbejde manuelt bruger-menu der stadig lader dig arbejde manuelt 
og kreativt! HOV HOV... som ekstra bonus får du og kreativt! HOV HOV... som ekstra bonus får du og kreativt! HOV HOV... som ekstra bonus får du og kreativt! HOV HOV... som ekstra bonus får du 
en super skraptegnende original Nikon 55-200mm en super skraptegnende original Nikon 55-200mm en super skraptegnende original Nikon 55-200mm en super skraptegnende original Nikon 55-200mm 
zoom med i købet! Så fås det ikke bedre!!!zoom med i købet! Så fås det ikke bedre!!!
STARTPRIS 8.498,-

NIKON D40X MED 2 STK. ZOOMNIKON D40X MED 2 STK. ZOOMNIKON D40X MED 2 STK. ZOOMNIKON D40X MED 2 STK. ZOOM
10.0 mill. pixel, 18-55mm Nikon zoom. Nem 10.0 mill. pixel, 18-55mm Nikon zoom. Nem 
bruger-menu der stadig lader dig arbejde manuelt bruger-menu der stadig lader dig arbejde manuelt 
og kreativt! HOV HOV... som ekstra bonus får du og kreativt! HOV HOV... som ekstra bonus får du 
en super skraptegnende original Nikon 55-200mm en super skraptegnende original Nikon 55-200mm 
zoom med i købet! Så fås det ikke bedre!!!zoom med i købet! Så fås det ikke bedre!!!zoom med i købet! Så fås det ikke bedre!!!
STARTPRIS 8.498,-STARTPRIS 8.498,-

5989.-
NIKON COOLPIX S500NIKON COOLPIX S500
S500 er en udsøgt fornøjelse af tage billeder med, S500 er en udsøgt fornøjelse af tage billeder med, 
du er garanteret Nikon super kvalitet med Nikon du er garanteret Nikon super kvalitet med Nikon 
bedste linser! Lækker billedstabilisator. Kameraet 
kan tage billeder på op til 2000 ISO. Et lille kompakt kan tage billeder på op til 2000 ISO. Et lille kompakt kan tage billeder på op til 2000 ISO. Et lille kompakt kan tage billeder på op til 2000 ISO. Et lille kompakt kan tage billeder på op til 2000 ISO. Et lille kompakt kan tage billeder på op til 2000 ISO. Et lille kompakt kan tage billeder på op til 2000 ISO. Et lille kompakt kan tage billeder på op til 2000 ISO. Et lille kompakt kan tage billeder på op til 2000 ISO. Et lille kompakt kan tage billeder på op til 2000 ISO. Et lille kompakt 
kamera med en utrolig kvalitet! 8.1 mill. pixels.kamera med en utrolig kvalitet! 8.1 mill. pixels.kamera med en utrolig kvalitet! 8.1 mill. pixels.kamera med en utrolig kvalitet! 8.1 mill. pixels.kamera med en utrolig kvalitet! 8.1 mill. pixels.kamera med en utrolig kvalitet! 8.1 mill. pixels.kamera med en utrolig kvalitet! 8.1 mill. pixels.kamera med en utrolig kvalitet! 8.1 mill. pixels.
STARTPRIS 2.999,-STARTPRIS 2.999,-STARTPRIS 2.999,-STARTPRIS 2.999,-STARTPRIS 2.999,-STARTPRIS 2.999,-STARTPRIS 2.999,-STARTPRIS 2.999,-

6689.-
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CANON IXUS 70CANON IXUS 70CANON IXUS 70CANON IXUS 70CANON IXUS 70CANON IXUS 70CANON IXUS 70CANON IXUS 70
Så det offi cielt, Canon Ixus 70 er Så det offi cielt, Canon Ixus 70 er Så det offi cielt, Canon Ixus 70 er 
Danmarks bedste digital kamera! 
Test vinder i Tænk og Test 31-08-07. Test vinder i Tænk og Test 31-08-07. 
Kameraet med det smarte design, Kameraet med det smarte design, Kameraet med det smarte design, Kameraet med det smarte design, 
lynhurtig reaktionstid, super optik, lynhurtig reaktionstid, super optik, lynhurtig reaktionstid, super optik, lynhurtig reaktionstid, super optik, 
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NIKON COOLPIX S500
S500 er en udsøgt fornøjelse af tage billeder med, S500 er en udsøgt fornøjelse af tage billeder med, 
du er garanteret Nikon super kvalitet med Nikon du er garanteret Nikon super kvalitet med Nikon 
bedste linser! Lækker billedstabilisator. Kameraet bedste linser! Lækker billedstabilisator. Kameraet 
kan tage billeder på op til 2000 ISO. Et lille kompakt kan tage billeder på op til 2000 ISO. Et lille kompakt 

NIKON COOLPIX P50NIKON COOLPIX P50NIKON COOLPIX P50
Højtydende 8,1 megapixels og klassisk design. 3,6 Højtydende 8,1 megapixels og klassisk design. 3,6 Højtydende 8,1 megapixels og klassisk design. 3,6 Højtydende 8,1 megapixels og klassisk design. 3,6 
x optisk zoom giver dig vidvinkel så du kan tage x optisk zoom giver dig vidvinkel så du kan tage x optisk zoom giver dig vidvinkel så du kan tage 
smukke landskabs billeder! Nem brugermenu. Dette smukke landskabs billeder! Nem brugermenu. Dette smukke landskabs billeder! Nem brugermenu. Dette smukke landskabs billeder! Nem brugermenu. Dette 
kamera er til dig der ikke vil gå på kompromis! Et kamera er til dig der ikke vil gå på kompromis! Et kamera er til dig der ikke vil gå på kompromis! Et 

NIKON COOLPIX S500NIKON COOLPIX S500NIKON COOLPIX S500NIKON COOLPIX S500NIKON COOLPIX S500
S500 er en udsøgt fornøjelse af tage billeder med, S500 er en udsøgt fornøjelse af tage billeder med, S500 er en udsøgt fornøjelse af tage billeder med, S500 er en udsøgt fornøjelse af tage billeder med, S500 er en udsøgt fornøjelse af tage billeder med, S500 er en udsøgt fornøjelse af tage billeder med, 
du er garanteret Nikon super kvalitet med Nikon du er garanteret Nikon super kvalitet med Nikon du er garanteret Nikon super kvalitet med Nikon du er garanteret Nikon super kvalitet med Nikon du er garanteret Nikon super kvalitet med Nikon du er garanteret Nikon super kvalitet med Nikon 
bedste linser! Lækker billedstabilisator. Kameraet bedste linser! Lækker billedstabilisator. Kameraet bedste linser! Lækker billedstabilisator. Kameraet bedste linser! Lækker billedstabilisator. Kameraet bedste linser! Lækker billedstabilisator. Kameraet bedste linser! Lækker billedstabilisator. Kameraet 
kan tage billeder på op til 2000 ISO. Et lille kompakt kan tage billeder på op til 2000 ISO. Et lille kompakt kan tage billeder på op til 2000 ISO. Et lille kompakt kan tage billeder på op til 2000 ISO. Et lille kompakt kan tage billeder på op til 2000 ISO. Et lille kompakt kan tage billeder på op til 2000 ISO. Et lille kompakt kan tage billeder på op til 2000 ISO. Et lille kompakt kan tage billeder på op til 2000 ISO. Et lille kompakt 

1389.-
Højtydende 8,1 megapixels og klassisk design. 3,6 
x optisk zoom giver dig vidvinkel så du kan tage 
smukke landskabs billeder! Nem brugermenu. Dette smukke landskabs billeder! Nem brugermenu. Dette 
kamera er til dig der ikke vil gå på kompromis! Et kamera er til dig der ikke vil gå på kompromis! Et 

NIKON COOLPIX P50NIKON COOLPIX P50NIKON COOLPIX P50
Højtydende 8,1 megapixels og klassisk design. 3,6 Højtydende 8,1 megapixels og klassisk design. 3,6 Højtydende 8,1 megapixels og klassisk design. 3,6 Højtydende 8,1 megapixels og klassisk design. 3,6 Højtydende 8,1 megapixels og klassisk design. 3,6 Højtydende 8,1 megapixels og klassisk design. 3,6 
x optisk zoom giver dig vidvinkel så du kan tage x optisk zoom giver dig vidvinkel så du kan tage x optisk zoom giver dig vidvinkel så du kan tage x optisk zoom giver dig vidvinkel så du kan tage x optisk zoom giver dig vidvinkel så du kan tage 
smukke landskabs billeder! Nem brugermenu. Dette smukke landskabs billeder! Nem brugermenu. Dette smukke landskabs billeder! Nem brugermenu. Dette smukke landskabs billeder! Nem brugermenu. Dette 
kamera er til dig der ikke vil gå på kompromis! Et kamera er til dig der ikke vil gå på kompromis! Et kamera er til dig der ikke vil gå på kompromis! Et kamera er til dig der ikke vil gå på kompromis! Et 

1889.-

SONY DSC-W55
Carl Zeiss optik, som giver dig dejlige skarpe bil-
leder. Kompakt kamera med søger. 7,2 mega pixel leder. Kompakt kamera med søger. 7,2 mega pixel leder. Kompakt kamera med søger. 7,2 mega pixel leder. Kompakt kamera med søger. 7,2 mega pixel leder. Kompakt kamera med søger. 7,2 mega pixel 
og muligheder for at stille ISOen på 1000. 2,5” og muligheder for at stille ISOen på 1000. 2,5” og muligheder for at stille ISOen på 1000. 2,5” og muligheder for at stille ISOen på 1000. 2,5” og muligheder for at stille ISOen på 1000. 2,5” og muligheder for at stille ISOen på 1000. 2,5” 
skærm og et kraftigt børstet aluminiumshus.skærm og et kraftigt børstet aluminiumshus.skærm og et kraftigt børstet aluminiumshus.skærm og et kraftigt børstet aluminiumshus.skærm og et kraftigt børstet aluminiumshus. 4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-

1189.-
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JVC GR-D650
Dette er kameraet til dig, der vil ha det af bedste af det bedste, men ikke vil Dette er kameraet til dig, der vil ha det af bedste af det bedste, men ikke vil Dette er kameraet til dig, der vil ha det af bedste af det bedste, men ikke vil Dette er kameraet til dig, der vil ha det af bedste af det bedste, men ikke vil Dette er kameraet til dig, der vil ha det af bedste af det bedste, men ikke vil Dette er kameraet til dig, der vil ha det af bedste af det bedste, men ikke vil 
betale for det!!! Super pris = super kvalitet. 15 x optisk zoom, utroligt lysstærkt betale for det!!! Super pris = super kvalitet. 15 x optisk zoom, utroligt lysstærkt betale for det!!! Super pris = super kvalitet. 15 x optisk zoom, utroligt lysstærkt betale for det!!! Super pris = super kvalitet. 15 x optisk zoom, utroligt lysstærkt betale for det!!! Super pris = super kvalitet. 15 x optisk zoom, utroligt lysstærkt betale for det!!! Super pris = super kvalitet. 15 x optisk zoom, utroligt lysstærkt betale for det!!! Super pris = super kvalitet. 15 x optisk zoom, utroligt lysstærkt betale for det!!! Super pris = super kvalitet. 15 x optisk zoom, utroligt lysstærkt betale for det!!! Super pris = super kvalitet. 15 x optisk zoom, utroligt lysstærkt 

SUPER FLOT BILLEDKVALITET.SUPER FLOT BILLEDKVALITET.SUPER FLOT BILLEDKVALITET.

PANASONIC SDR-H20 HARDDISKPANASONIC SDR-H20 HARDDISK
Et smart harddisk kamera, med en kæmpe kapacitet på 30 GB. Hvis harddisken bliver 
fyldt op, fi lmer du bare videre på et SD kort, du kan aldrig løbe tør på optage tid. Med 
32 x optisk zoom kan du komme helt tæt på... din ferie bliver aldrig den samme!
STARTPRIS 3.499,-STARTPRIS 3.499,-

JVC GR-D650
Dette er kameraet til dig, der vil ha det af bedste af det bedste, men ikke vil Dette er kameraet til dig, der vil ha det af bedste af det bedste, men ikke vil 
betale for det!!! Super pris = super kvalitet. 15 x optisk zoom, utroligt lysstærkt betale for det!!! Super pris = super kvalitet. 15 x optisk zoom, utroligt lysstærkt 
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betale for det!!! Super pris = super kvalitet. 15 x optisk zoom, utroligt lysstærkt betale for det!!! Super pris = super kvalitet. 15 x optisk zoom, utroligt lysstærkt betale for det!!! Super pris = super kvalitet. 15 x optisk zoom, utroligt lysstærkt betale for det!!! Super pris = super kvalitet. 15 x optisk zoom, utroligt lysstærkt betale for det!!! Super pris = super kvalitet. 15 x optisk zoom, utroligt lysstærkt 
objektiv! Megapixel og DV ind og UD! objektiv! Megapixel og DV ind og UD! objektiv! Megapixel og DV ind og UD! objektiv! Megapixel og DV ind og UD! objektiv! Megapixel og DV ind og UD! SUPER FLOT BILLEDKVALITET.SUPER FLOT BILLEDKVALITET.SUPER FLOT BILLEDKVALITET.
STARTPRIS                 4.999,-STARTPRIS                 4.999,-STARTPRIS                 4.999,-STARTPRIS                 4.999,-

betale for det!!! Super pris = super kvalitet. 15 x optisk zoom, utroligt lysstærkt betale for det!!! Super pris = super kvalitet. 15 x optisk zoom, utroligt lysstærkt 
objektiv! Megapixel og DV ind og UD! 
STARTPRIS                 4.999,-

1989.-
En lækker, lille og fræk sag. Kvaliteten i top, og du kan optage i bredformat! Med En lækker, lille og fræk sag. Kvaliteten i top, og du kan optage i bredformat! Med En lækker, lille og fræk sag. Kvaliteten i top, og du kan optage i bredformat! Med En lækker, lille og fræk sag. Kvaliteten i top, og du kan optage i bredformat! Med En lækker, lille og fræk sag. Kvaliteten i top, og du kan optage i bredformat! Med En lækker, lille og fræk sag. Kvaliteten i top, og du kan optage i bredformat! Med En lækker, lille og fræk sag. Kvaliteten i top, og du kan optage i bredformat! Med En lækker, lille og fræk sag. Kvaliteten i top, og du kan optage i bredformat! Med 
Canons optik, opnår du en super høj skarphed. Rigtig god i dårlige lysforhold! Det Canons optik, opnår du en super høj skarphed. Rigtig god i dårlige lysforhold! Det Canons optik, opnår du en super høj skarphed. Rigtig god i dårlige lysforhold! Det Canons optik, opnår du en super høj skarphed. Rigtig god i dårlige lysforhold! Det Canons optik, opnår du en super høj skarphed. Rigtig god i dårlige lysforhold! Det Canons optik, opnår du en super høj skarphed. Rigtig god i dårlige lysforhold! Det Canons optik, opnår du en super høj skarphed. Rigtig god i dårlige lysforhold! Det Canons optik, opnår du en super høj skarphed. Rigtig god i dårlige lysforhold! Det 
kan ikke blive nemmere, på ingen tid kan du se din fi lm på din DVD afspiller.kan ikke blive nemmere, på ingen tid kan du se din fi lm på din DVD afspiller.kan ikke blive nemmere, på ingen tid kan du se din fi lm på din DVD afspiller.kan ikke blive nemmere, på ingen tid kan du se din fi lm på din DVD afspiller.kan ikke blive nemmere, på ingen tid kan du se din fi lm på din DVD afspiller.kan ikke blive nemmere, på ingen tid kan du se din fi lm på din DVD afspiller.kan ikke blive nemmere, på ingen tid kan du se din fi lm på din DVD afspiller.kan ikke blive nemmere, på ingen tid kan du se din fi lm på din DVD afspiller.kan ikke blive nemmere, på ingen tid kan du se din fi lm på din DVD afspiller.kan ikke blive nemmere, på ingen tid kan du se din fi lm på din DVD afspiller.kan ikke blive nemmere, på ingen tid kan du se din fi lm på din DVD afspiller.
Canons optik, opnår du en super høj skarphed. Rigtig god i dårlige lysforhold! Det Canons optik, opnår du en super høj skarphed. Rigtig god i dårlige lysforhold! Det Canons optik, opnår du en super høj skarphed. Rigtig god i dårlige lysforhold! Det 
kan ikke blive nemmere, på ingen tid kan du se din fi lm på din DVD afspiller.kan ikke blive nemmere, på ingen tid kan du se din fi lm på din DVD afspiller.kan ikke blive nemmere, på ingen tid kan du se din fi lm på din DVD afspiller.kan ikke blive nemmere, på ingen tid kan du se din fi lm på din DVD afspiller.kan ikke blive nemmere, på ingen tid kan du se din fi lm på din DVD afspiller.kan ikke blive nemmere, på ingen tid kan du se din fi lm på din DVD afspiller.

1899.-

MEGAUDSALGMEGAUDSALG
PANASONIC SDR-H20 HARDDISK
Et smart harddisk kamera, med en kæmpe kapacitet på 30 GB. Hvis harddisken bliver Et smart harddisk kamera, med en kæmpe kapacitet på 30 GB. Hvis harddisken bliver Et smart harddisk kamera, med en kæmpe kapacitet på 30 GB. Hvis harddisken bliver 
fyldt op, fi lmer du bare videre på et SD kort, du kan aldrig løbe tør på optage tid. Med fyldt op, fi lmer du bare videre på et SD kort, du kan aldrig løbe tør på optage tid. Med fyldt op, fi lmer du bare videre på et SD kort, du kan aldrig løbe tør på optage tid. Med 
32 x optisk zoom kan du komme helt tæt på... din ferie bliver aldrig den samme!32 x optisk zoom kan du komme helt tæt på... din ferie bliver aldrig den samme!32 x optisk zoom kan du komme helt tæt på... din ferie bliver aldrig den samme!

CANON DVD DC-MD201
En lækker, lille og fræk sag. Kvaliteten i top, og du kan optage i bredformat! Med 
Canons optik, opnår du en super høj skarphed. Rigtig god i dårlige lysforhold! Det Canons optik, opnår du en super høj skarphed. Rigtig god i dårlige lysforhold! Det 
kan ikke blive nemmere, på ingen tid kan du se din fi lm på din DVD afspiller.kan ikke blive nemmere, på ingen tid kan du se din fi lm på din DVD afspiller.kan ikke blive nemmere, på ingen tid kan du se din fi lm på din DVD afspiller.
STARTPRIS 2.999,-STARTPRIS 2.999,-STARTPRIS 2.999,-

MEGAUDSALG
PANASONIC SDR-H20 HARDDISKPANASONIC SDR-H20 HARDDISKPANASONIC SDR-H20 HARDDISKPANASONIC SDR-H20 HARDDISK
Et smart harddisk kamera, med en kæmpe kapacitet på 30 GB. Hvis harddisken bliver Et smart harddisk kamera, med en kæmpe kapacitet på 30 GB. Hvis harddisken bliver Et smart harddisk kamera, med en kæmpe kapacitet på 30 GB. Hvis harddisken bliver Et smart harddisk kamera, med en kæmpe kapacitet på 30 GB. Hvis harddisken bliver 
fyldt op, fi lmer du bare videre på et SD kort, du kan aldrig løbe tør på optage tid. Med fyldt op, fi lmer du bare videre på et SD kort, du kan aldrig løbe tør på optage tid. Med fyldt op, fi lmer du bare videre på et SD kort, du kan aldrig løbe tør på optage tid. Med fyldt op, fi lmer du bare videre på et SD kort, du kan aldrig løbe tør på optage tid. Med 
32 x optisk zoom kan du komme helt tæt på... din ferie bliver aldrig den samme!32 x optisk zoom kan du komme helt tæt på... din ferie bliver aldrig den samme!32 x optisk zoom kan du komme helt tæt på... din ferie bliver aldrig den samme!32 x optisk zoom kan du komme helt tæt på... din ferie bliver aldrig den samme!
STARTPRIS 3.499,-STARTPRIS 3.499,-

MEGAUDSALG
CANON DVD DC-MD201CANON DVD DC-MD201CANON DVD DC-MD201
En lækker, lille og fræk sag. Kvaliteten i top, og du kan optage i bredformat! Med En lækker, lille og fræk sag. Kvaliteten i top, og du kan optage i bredformat! Med En lækker, lille og fræk sag. Kvaliteten i top, og du kan optage i bredformat! Med 
Canons optik, opnår du en super høj skarphed. Rigtig god i dårlige lysforhold! Det Canons optik, opnår du en super høj skarphed. Rigtig god i dårlige lysforhold! Det Canons optik, opnår du en super høj skarphed. Rigtig god i dårlige lysforhold! Det 
kan ikke blive nemmere, på ingen tid kan du se din fi lm på din DVD afspiller.kan ikke blive nemmere, på ingen tid kan du se din fi lm på din DVD afspiller.kan ikke blive nemmere, på ingen tid kan du se din fi lm på din DVD afspiller.kan ikke blive nemmere, på ingen tid kan du se din fi lm på din DVD afspiller.kan ikke blive nemmere, på ingen tid kan du se din fi lm på din DVD afspiller.
STARTPRIS 2.999,-STARTPRIS 2.999,-

MEGAUDSALG
1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-2789.-

10689.-10689.-10689.-10689.-10689.-10689.-10689.-10689.-10689.-
TJEK PRISEN!!

7989.-7989.-7989.-MEGAUDSALGMEGAUDSALGMEGAUDSALGMEGAUDSALGMEGAUDSALGMEGAUDSALG7989.-MEGAUDSALG7989.-MEGAUDSALG7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-MEGAUDSALGMEGAUDSALG7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-
DANMARKS BILLIGSTE!!!

NIKON D80 MED 18-200MM VR
Det mest populære og efterspurgte objektiv sam-
men med det mest populære DSLR hus! 10 mega 
pixel, matrix lysmåling, manuelle og automatiske 
Inkl. VR (Vibrations Reduction) med i købet... så 
kan en optik ikke blive mere perfekt!
STARTPRIS 14.999,-

CANON EOS 400D MEGA KIT
Kompakt 10,2 mega pixel digital spejlrefl eks, der 
simpelthen giver dig alle fotografi ske muligheder. 
Inkl. 18-55mm og 55-200mm original Canon zoom. 
DESUDEN EKSTRA PROFF. BATTERIGREB! 
Gratis kamera kursus medfl g. på DVD (værdi 499,-).
STARTPRIS 11.595,-

2989.-2989.-2989.-2989.-2989.-2989.-
NU PÅ LAGER IGEN!2989.-2989.-2989.-2989.-2989.-2989.-2989.-2989.-2989.-2989.-2989.-
NU PÅ LAGER IGEN!
NU PÅ LAGER IGEN!
NU PÅ LAGER IGEN!
NU PÅ LAGER IGEN!
NU PÅ LAGER IGEN!2989.-2989.-2989.-2989.-2989.-2989.-
NU PÅ LAGER IGEN!
NU PÅ LAGER IGEN!
NU PÅ LAGER IGEN!
NU PÅ LAGER IGEN!
NU PÅ LAGER IGEN!
NU PÅ LAGER IGEN!

DANMARKS 

BILLIGSTE!!!
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FINSENSVEJ 8 · 2000 FREDERIKSBERG · TLF. 38 88 15 50
TA’ METROEN - NEMT OG HURTIGT TIL FASANVEJ - 2 MIN. FRA BUTIKKEN!

SE MANGE FLERE SENSATIONELLE MEGAUDSALGSKUP PÅ WWW.THORSOEFOTO.DKSE MANGE FLERE SENSATIONELLE MEGAUDSALGSKUP PÅ WWW.THORSOEFOTO.DKSE MANGE FLERE SENSATIONELLE MEGAUDSALGSKUP PÅ WWW.THORSOEFOTO.DKSE MANGE FLERE SENSATIONELLE MEGAUDSALGSKUP PÅ WWW.THORSOEFOTO.DKSE MANGE FLERE SENSATIONELLE MEGAUDSALGSKUP PÅ WWW.THORSOEFOTO.DKSE MANGE FLERE SENSATIONELLE MEGAUDSALGSKUP PÅ WWW.THORSOEFOTO.DK

4989.-
SONY HDR CX6EKSONY HDR CX6EK
High Defi nition optager. 10 x optisk Carl Zeiss T optik.High Defi nition optager. 10 x optisk Carl Zeiss T optik.
STARTPRIS 11.999,-STARTPRIS 11.999,-

SE MANGE FLERE SENSATIONELLE MEGAUDSALGSKUP PÅ WWW.THORSOEFOTO.DKSE MANGE FLERE SENSATIONELLE MEGAUDSALGSKUP PÅ WWW.THORSOEFOTO.DKSE MANGE FLERE SENSATIONELLE MEGAUDSALGSKUP PÅ WWW.THORSOEFOTO.DKSE MANGE FLERE SENSATIONELLE MEGAUDSALGSKUP PÅ WWW.THORSOEFOTO.DK

7989.-

5989.-5989.-5989.-5989.-5989.-5989.-5989.-5989.-5989.-5989.-5989.-5989.-5989.-5989.-5989.-5989.-5989.-5989.-5989.-5989.-5989.-5989.-5989.-5989.-5989.-5989.-5989.-5989.-5989.-5989.-5989.-5989.-5989.-5989.-
SUPERKØB!!

1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-
TJEK PRISEN!!

1389.-1389.-1389.-1389.-1389.-1389.-1389.-1389.-1389.-1389.-1389.-
DANMARKS BEDSTE!

4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-
PRISBASKER!!!

1389.-1389.-1389.-1389.-1389.-1389.-1389.-1389.-1389.-1389.-1389.-1389.-1389.-1389.-1389.-1389.-1389.-1389.-1389.-1389.-1389.-1389.-1389.-1389.-1389.-
PRISBASKER!!! 1889.-1889.-1889.-1889.-1889.-1889.-1889.-1889.-1889.-1889.-1889.-1889.-1889.-1889.-1889.-1889.-1889.-1889.-1889.-1889.-

PRISBASKER!!!6689.-6689.-6689.-6689.-6689.-6689.-6689.-6689.-6689.-6689.-6689.-6689.-6689.-6689.-6689.-6689.-6689.-6689.-6689.-6689.-
PRISBASKER!!!

1189.-1189.-1189.-1189.-1189.-1189.-1189.-1189.-1189.-1189.-1189.-1189.-1189.-1189.-1189.-1189.-1189.-1189.-1189.-1189.-1189.-1189.-1189.-
PRISBASKER!!!

CANON 
HV-10
Ultrakompakt 
med HD teknologi. 
STARTPRIS 
7.999,-

7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-7989.-PRISBASKER!!!

OLYMPUS E-410 MED 14-45MM OG 40-150MM
DET MINDSTE SPEJLREFLEKS KAMERA PÅ MARKEDET! Med Live View, så du kan 
bruge skærmen som søger, der er tilmed auto fokus! Der medfølger to lækre objektiver 
som dækker alle behov. 10.0 mega pixels. SUVERÆNT SPEJLREFLEKS KØB!! 
STARTPRIS 6.999,-

1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-
SUPERKØB!!2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-

HARDDISK!!

MEGAUDSALGMEGAUDSALG DANMARKS BEDSTE!DANMARKS BEDSTE!

4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-
OLYMPUS E-410 MED 14-45MM OG 40-150MMOLYMPUS E-410 MED 14-45MM OG 40-150MMOLYMPUS E-410 MED 14-45MM OG 40-150MMOLYMPUS E-410 MED 14-45MM OG 40-150MM
DET MINDSTE SPEJLREFLEKS KAMERA PÅ MARKEDET!DET MINDSTE SPEJLREFLEKS KAMERA PÅ MARKEDET!DET MINDSTE SPEJLREFLEKS KAMERA PÅ MARKEDET!

4599.-4599.-4599.-4599.-
OLYMPUS E-410 MED 14-45MM OG 40-150MM
DET MINDSTE SPEJLREFLEKS KAMERA PÅ MARKEDET!

NU 4989,-NU 4989,-NU 4989,-NU 4989,-NU 4989,-
SUPERKØB

OLYMPUS E-410 MED 14-45MM OG 40-150MM
DET MINDSTE SPEJLREFLEKS KAMERA PÅ MARKEDET!DET MINDSTE SPEJLREFLEKS KAMERA PÅ MARKEDET!DET MINDSTE SPEJLREFLEKS KAMERA PÅ MARKEDET!DET MINDSTE SPEJLREFLEKS KAMERA PÅ MARKEDET!DET MINDSTE SPEJLREFLEKS KAMERA PÅ MARKEDET!DET MINDSTE SPEJLREFLEKS KAMERA PÅ MARKEDET!
bruge skærmen som søger, der er tilmed auto fokus! Der medfølger to lækre objektiver bruge skærmen som søger, der er tilmed auto fokus! Der medfølger to lækre objektiver bruge skærmen som søger, der er tilmed auto fokus! Der medfølger to lækre objektiver bruge skærmen som søger, der er tilmed auto fokus! Der medfølger to lækre objektiver bruge skærmen som søger, der er tilmed auto fokus! Der medfølger to lækre objektiver 
som dækker alle behov. 10.0 mega pixels. som dækker alle behov. 10.0 mega pixels. som dækker alle behov. 10.0 mega pixels. 
STARTPRIS 6.999,-STARTPRIS 6.999,-

DET MINDSTE SPEJLREFLEKS KAMERA PÅ MARKEDET!DET MINDSTE SPEJLREFLEKS KAMERA PÅ MARKEDET!DET MINDSTE SPEJLREFLEKS KAMERA PÅ MARKEDET!DET MINDSTE SPEJLREFLEKS KAMERA PÅ MARKEDET!DET MINDSTE SPEJLREFLEKS KAMERA PÅ MARKEDET!DET MINDSTE SPEJLREFLEKS KAMERA PÅ MARKEDET!
bruge skærmen som søger, der er tilmed auto fokus! Der medfølger to lækre objektiver bruge skærmen som søger, der er tilmed auto fokus! Der medfølger to lækre objektiver 
som dækker alle behov. 10.0 mega pixels. som dækker alle behov. 10.0 mega pixels. 
STARTPRIS 6.999,-

DET MINDSTE SPEJLREFLEKS KAMERA PÅ MARKEDET!DET MINDSTE SPEJLREFLEKS KAMERA PÅ MARKEDET!NU 4489,-
18-200MM NU 4489,-NU 4489,-NU 4489,-

SUPERKØB

1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-
TJEK PRISEN!!1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-1989.-
TJEK PRISEN!!TJEK PRISEN!!DANMARKS BILLIGSTE!!

1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-
SUPERKØB!!1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-1899.-
SUPERKØB!!SUPERKØB!!DANMARKS BILLIGSTE!!

2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-
HARDDISK!!2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-2789.-
HARDDISK!!HARDDISK!!

NU PÅ LAGER IGEN!

4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-
PRISBASKER!!!4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-4599.-
PRISBASKER!!!PRISBASKER!!!NU PÅ LAGER IGEN!


