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GODT AT VIDE

Følg anvisningerne i
manualen om opladning
af elektronisk udstyr. Vi
anbefaler, at du slukker for
strømforsyningen, når du
lader elektronisk udstyr stå
ubrugt i længere tid.

Plads til arbejde, Internet-surfing og spil
Med MICKE serien får du masser af bord- og opbevaringsplads. Alle
dele har samme højde og dybde og er nemme at kombinere. Lav en
funktionel og personlig løsning, der består af ét eller flere arbejdsborde
med rum til ledninger under bordpladen og praktisk opbevaring. Du
kan selvfølgelig ændre eller udbygge din løsning, lige så tit, du har lyst.
Du skal bare vælge de dele, du skal bruge – og lave en skræddersyet
løsning til dig og din computer.
Alt til din computer
MICKE opbevaringsløsning til printer kan li' at være midtpunkt for hele
familiens computeraktiviteter. Placer printeren ovenpå, og æg harddisk,
modem, mapper og pc-spil indeni. Kombiner med et matchende
skrivebord fra samme serie. Når skuffen trækkes ud fungerer toppen
som skrivebord, perfekt til den lille arbejdsplads.

Det er måske ikke alle produkter, som er vist her, der kan købes i varehuset.
Kontakt en medarbejder, eller gå ind på IKEA.dk og få flere oplysninger.
Se detaljerede produktoplysninger på prislappen og på vores hjemmeside.
Alle dele skal samles.

KOMBINATIONER

Lille og praktisk. MICKE skrivebord 73x50 cm passer ind
overalt, hvor pladsen er trang. Et skuffeelement med hjul
ved siden af skrivebordet gi’r dig ekstra arbejdsplads og
praktisk opbevaring – på mindre end 1 kvadratmeter!
Samlet mål: 108x50, H 75 cm.
Denne kombination 598.-

Har du en bærbar eller stationær computer? MICKE
skrivebord, 105x50 cm, har et opbevaringselement med
flytbare hylder, så hvis du har en stationær computer, kan
du sagtens få plads til den her. Og med en tilbygningsdel
ovenpå har du stadigvæk plads til bøger, cd’er og alt dit
elektroniske udstyr.
Samlet mål: 105x50, H 140 cm.
Denne kombination 799.-

ALLE DELE OG PRISER
MICKE skrivebord, 73x50 cm, H 75 cm.
Ledningsudtræk og rum på bagsiden holder stik og
ledninger ude af syne, men lige ved hånden.
Hvidt

302.130.76

299.-

MICKE skuffeelement med hjul, 35x50 cm,
H 75 cm. Du kan udvide arbejdsområdet ved at kombinere skriveborde og skuffeelementer. Alle skriveborde
og skuffeelementer i MICKE serien har samme højde.

Sortbrunt

202.447.47

299.-

Hvidt

902.130.78

299.-

Sortbrunt

802.447.49

299.-

MICKE skrivebord, 105x50 cm, H 75 cm.
Opbevaringselementet kan monteres til højre eller
venstre efter behov.
Hvidt

802.130.74

499.-

Sortbrunt

102.447.43

499.-

JYSSEN trådløs oplader, kabellængde 195 cm.
Du kan nemt og trådløst oplade din smartphone, du
sætter den bare i opladeren – så begynder den at
lade op. Du kan oplade 2 apparater samtidig, fordi
opladeren også har en USB-indgang.
802.918.73

199.-

MICKE tilbygningsdel, høj, 105x16 cm, H 65 cm.
Bagpanel med magnettavle. Du kan holde dit skrivebord frit for papirer ved at skrive noter på magnettavlen på bagpanelet. Du kan også sætte huskesedler
på den med magneter. Når tilbygningsdelen er placeret
oven på et skrivebord, skal hele kombinationen placeres op ad en væg for at undgå, at den tipper..
Hvidt

901.800.25

300.-

MICKE skrivebord, 142 x50 cm, H 75 cm.
Ledningsudtræk og rum på bagsiden holder stik og
ledninger ude af syne, men lige ved hånden. Ben kan
monteres til højre eller venstre efter behov.
Hvidt

902.143.08

499.-

Sortbrunt

602.447.45

499.-
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