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SMALFILM TILL DVD • DIA TILL CD • KÖRKORTSFOTO • FOTOBOK • BILDER • TACKKORT • ALMANACKA

Gruppreklam till hushållen

 

Fotohandlare i samarbete – 
Ahlséns Foto Lerum • BS Foto Falköping • Götaplatsens Foto Göteborg • Fotocenter Eskilstuna 
FotoExperten Lidköping • Kamerahuset Stenungsund • Maggans Foto Uddevalla • Manne Foto Säffle
Nybro Foto & Ateljé Nybro • Polyfoto Borlänge • Rapps Foto Linköping och Motala 
Rosen Foto & Ur Huskvarna • Svenssons Foto Katrineholm • Uppsala fotokompani Uppsala

 Vårerbjudande från Fotohandlarna

på överföring av smalfilm, video m.m. till digitalt media

KAMPANJ-VECKOR!

Godkända 
visum- och  

körkortsfoto!

Vi tar en bildserie och du väljer
vilken bild du vill använda.

Ingen tidsbokning
Välkomna!

Se mer på sidan 3 och 6 

Student
2021
Vi fixar skylten!

Ses nästa sida

Gäller t.o.m. 17 april 2021 med kupongen på sidan 3 

30% RABATT



Student 2021
Vi fixar skylten!
•  Vi gör hela skylten färdig
• 50x70 cm skylt
• Hjälp med val av bild
• Skanning av bild
• Bildförbättring

• Delförstoring/del av bild
• Tryckt text med namn,
 klass och datum
• Pinne och regnskydd
• Många olika mallar att välja

Även Inbjudningskort- och tackkort!

NU
5 tackkort  
på köpet!

Exempel på några 
av våra skyltar!
Fler skyltar ser du 
på hemsidan.

Vi hjälper dig att ta fram en fin skylt till den stora dagen.  Behöver din bild 
redigeras kan du få hjälp med t.ex. delförstoring, bort tagning av röda ögon, 
justering av färger och kontrast. Vi har flera student   paket att välja  
mellan. Enkel montering. Vi gör plakat från pappersbild, negativ/dia i 
135-format, APS eller digital fil.

När du beställer skylten får du en rabattkupong. 
De 5 första tackkorten är gratis och du kan 
givetvis beställa fler. (Från din egen bildfil).

Värde 100:- 

399:-

         

Ord. pris 499:-

2

Studentprylar

Ta 5 betala för 4

Banderoller

Priser från

*Erbjudandet gäller vid köp av 5 student-tillbehör. Du får den 
billigaste  på köpet.

29:-/st

Prisexempel 30x100 cm
Beställ en personlig banderoll och använd den 
hemma, på festen eller på studentflaket. 149:-



Överföring av dia  Överföring av dia  
till digitalt mediatill digitalt media

vid överföring av smalfilm, video m.m.  vid överföring av smalfilm, video m.m.  
till digitalt mediatill digitalt media

Namn:  ............................................................................................................

E-post:  ...........................................................................................................

Namn:  ............................................................................................................

E-post:  ...........................................................................................................

         

Namn:  ..........................................................................................

E-post:  ........................................................................................
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gäller ALLA album
i vårt sortiment

Gäller t.o.m. Gäller t.o.m. 17 april 202117 april 2021

30% rabatt

Gäller t.o.m. Gäller t.o.m. 17 april 202117 april 2021

Gäller t.o.m. Gäller t.o.m. 17 april 202117 april 2021

Ordinarie pris 1250:- 
500:-/dialåda

* Prisexempel vid överföring av 35 mm diabilder till digital fil.  Bilderna skall vara monterade i 
diaramar och vara placerade rättvända i raka diamagasin (två per låda). Går ej att kombinera 
med andra erbjudanden. Kampanjpriset ersätter ordinarie mängdrabatter. Under kampan-
jtiden kan leveranstiden vara något längre än normalt.

*Erbjudandet gäller vid köp av 3 album. *Erbjudandet gäller vid köp av 3 album. 
 Du får den billigaste  på köpet. Du får den billigaste  på köpet.
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Papilio II
• Unik kikare med ett fokuseringsavstånd från 50 cm
• Öppnar ytterligare en värld av blommor och fjärilar
• Ny FMC-antireflexbehandling
• Asfäriska linser ger skärpa från kant till kant
• Hög kvalitet BaK-4 prismor ger färgkorrekt bild och hög  
 ljustransmission • Twist-up ögonmusslor

Den perfekta  
första-kikaren!

Perfekt i naturen!

Makro-kikare!

• Helt antireflex-behandlad optik ger en ljus och klar bild 
• Ljus och klar bild • Kompakt, lätt design 
• Minimal närgräns på ungefär tre meter för en skarp bild  
 av nära föremål

Binoculars UD 9X21
• Stor fokuseringsratt gör det lätt att justera skärpan
• Antireflexbehandlingen ger en klarare bild
• Gummiklädsel tar upp stötar och ger säkrare grepp
• 6x förstoring • Levereras med bältesväska och nackrem

Junior 6x21

Tubkikare med 
bordsstativ

• Förstoring från 15-40X50
• Låg vikt på 335 g
• Vikbar ögonmussla 
• Levereras med putsduk, stativ och väska med axelrem

Bristol 15-40X50
599:-

ORD. PRIS 1199:-

999:- 349:-

30 ÅRS 
GARANTI

500:-
RABATT

600:-
RABATT

3999:-

Tubkikarpaket!

• 100 % vattentät och fylld med kvävgas • Stativ ingår
• FMC antireflexbehandling • Förstoring: 20-60x • Objektivdiameter 80 mm 
• Twist-Up ögonmussla • Närgränsen är 7 m • Vikt 1280 g • 5 års garanti
• Perfekt för naturobservationer, fågelskådning, astronomi och på skjutbanan

Sport Optics Outlook 20-60x80 WP

Vattentät!

2999:-
ORD. PRIS 5999:-

Vattentät!

Vattentät!

BD II-XD 10x32 WA

Utmärkta allround-kikare med vidvinkeloptik, 
exceptionell upplösning, robust byggkvalitet och 

bekväm hantering.

• Vidvinkeloptik som ger ett stort synfält och hög skärpa över hela bilden 
• Kowas miljövänliga XD-linser • Roof prismor • Vattentät och fylld med kvävgas
• Mjukgående och exakt fokushjul gör det enkelt att ställa in perfekt skärpa
• Phase Coating, KR Coating, FMC, C3 • Twist-Up ögonmusslor • Vikt 640 g

1699:-
ORD:PRIS 2199:-

8,5X21

1499:-
ORD:PRIS 1999:-

6,5X21

FEM
FÄRGER

2000:-
RABATT

1499:-
ORD.PIS 2499:-

• Barium Crown glas, BaK-4 prismor
• Flerlagers antireflexbehandling (FMC) för att ge maximal  
 ljusstyrka, kontrast, skärpa och korrekt färgåtergivning 
• Vattentät och slagtålig • +/-4 Dipotrijustering

Explore 8x32

1000:-
RABATT



1299:-

LED-ringbelysning

Ger ett attraktivt, mjukt, nästan skuggfritt ljus med intressanta, 
ringformade reflexer i ögonen hos ditt motiv. Perfekt som 
ljuskälla för sminkanvisningar, vlogging, fotografering,  
videoinspelning, fotobås och annat.

NanLite Halo14 Kit
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2699:-

Vattentät ner 
till 14 meter!

• Vattentät (14 meter), stötsäker och frystålig kompaktkamera
• 16 megapixel och 5x zoom, motsvarande 28-140 mm
• Makroläge på 1 cm och medföljande makrostativ
• Inbyggd makrobelysning med sex LED-lampor runt objektivet
• Antireflexbehandlad 2,7-tums skärm ger skarp och tydlig bild

WG-60

Flera färger

LUMIX GX80

5999:-
PRIS med  

12-32 + 35-100 mm

4499:-
med 12-32  mm

• 16 MPLive MOS-sensor utan lågpassfilter
• Post Focus: Ta bilden direkt, fokusera senare
• Autofokus med 49 fokuseringsfält
• Ljusmätning med hela 1728 st mätfält
• 3 tums tiltbar pekskärm
• 5-axlig bildstabilisering

• Filmer i 4K 30p eller full HD 1920x1080 60p
• Skapar 4K-bilder från dina 4K-filmer
• WI-FI styr kameran från smartphone/läsplatta
• Seriebildstagning på upp till 8 bilder/sekund
• Omfattande system med optik och tillbehör

PAKETPRIS för kamera 

och två objektiv!

Flera färger
Resekamera med 30x optisk 
zoom och 4K-teknik.

• 12,1 megapixlar Live MOS-sensor
• Objektiv 25-600 mm • Ljustyrka f/2,8
• Autofokus med 49 fokuseringsfält
• Inbyggd bildstabilisering i optiken
• Elektronisk sökare • Focus peaking
• 3 tums vinklingsbar pekskärm
• Filmning i 4K (QFHD) 3840x2160 eller full HD
• Skapar 4K-bilder från dina 4K-filmer
• WI-FI styr kameran från smartphone/läsplatta
• Allvädersskydd • RAW-format
• Seriebildstagning på upp till 12 bilder/sekund
• Stereoljud, möjlighet till extern mikrofon 
• Program/bländar/tidsautomatik och manuella möjligheter

LUMIX FZ300

4799:-

699:-

• Max Höjd: 156cm
• Max Ben Höjd (mittpelaren nere): 124 cm
• Ihopfälld Storlek: 57 cm
•  Vikt: 1.45kg

Velbon EX-530 med Joby Gripthight mobil

Stativ inklusive fäste 
för mobiltelefon!

1799:-
BLINK 500 B1

Trådlös mikrofon!

Trådlös mikrofon för mobila enheter som smartphones och 
surfplattor. Kristallklart professionellt ljud av högsta kvalité. 

BLINK 500 B1 med 1 mygga
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FINNS I MÅNGA MODELLER  
OCH STORLEKAR

6666

Original Reproduktion

på stora bilderpå stora bilder

Reproduktion av gamla bilder

på fotoböckerpå fotoböcker

6

Rädda dina gamla bilder

Vi gör om dina gamla bilder.
Bleka och skadade släktbilder eller gulnade färgbilder 
från bröllopet 1973 går oftast att rädda. Repor, blekta 
fläckar, veck i bilden o.s.v. går att fixa till med retusch 
och färgkorrigering. Fråga oss om kostnadsförslag.

Gäller t.o.m. 17 april 2021Gäller t.o.m. 17 april 2021

Gäller t.o.m. 17 april 2021Gäller t.o.m. 17 april 2021

99:-*
Prisexempel 30x40cmPrisexempel 30x40cm

30% rabatt

Ord. pris 141:- 
*Startavgift tillkommer med 15:- 

367:-*
PrisexempelPrisexempel

20% rabatt

*Pris för A4 storlek, 40 sidor
Ord. pris 459:- Startavgift tillkommer med 15:- 



77

iCellTech 13 • iCellTech 312 
iCellTech 375 • CellTech 10

29:-

77

Batterier till hörapparater

• 2x10 bilder • Utskriftsstorlek: 6,2x4,6 cm
• Vit ram och nederkant med skrivyta

Instax Mini 

199:-
2-PACK

Instax Mini 11
Ta bilder snabbt och enkelt med denna analoga kamera och få ut bilder i pappers-
form direkt. Kompakt design som finns i fem olika färger! 
Mini 11 avgör automatiskt den bästa ljusstyrkan för bilden och du kan också enkelt 
justera ljusstyrkan om du vill ha en mjukare bild. Selfie-läge och närbildsläge. 
Bildstorlek: 62x46 mm. Fokuseringsområde : 0,3 m - oändligt

7

Flera
färger

Bilder på direkten!

799:-

Ramar

Stort
sortiment!

• Kan skanna två 35 mm-filmremsor (12 bilder) eller fyra  
 monterade diabilder (35 mm) och tar även mellanformatsfilm 
• 6 400 dpi • Med Digital ICE-teknik kan skavanker, repor och  
 fingeravtryck tas bort från skannad film

Perfection V600 Photo
3-i-1-bläckstråleskrivare med LCD-display på 3,7 cm 
är perfekt om man vill minska sina utskriftskostnader 
och använda mobil utskrift. Du kan enkelt skriva ut från 
mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer

ET2720
Skriv ut bilder på 4x6 ”(10x15 cm) direkt, direkt från din 
smartphone via Bluetooth eller frånsmartphone.
Skriver ut färgfoton eller svartvitt. Erbjuder också olika  
gränser och filter för fotokreativitet genom appen.

Printer dock Bluetooth 4x6"

Skanner Bilder från mobilenEcoTank-skrivare

2999:- 2699:- 1499:-
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Reservation göres för feltryck, prisjustering p.g.a. valutaförändring, eventuell slutförsäljning och att vissa kampanjer  
är tidsbegränsade. Priserna gäller t.o.m. 2021-04-30 om inget annat anges. Samtliga priser inkluderar moms.  

Tidningen ges ut av Fotohandlare i samarbete. Sortimentet kan variera mellan de olika butikerna.

Gör riktiga bilder
från din  

mobil

Personliga prylar

med favoritbilden blir en uppskattad present!

ÖPPETTIDER
Vardagar 10:00-18:00
Lördagar 10:00-14:00

NYA STADENS TORG 11
53131 LIDKÖPING
0510-60380
www.fotoexperten.nu

Beställ i butiken eller på
www.fotoexperten.nu


