€ 535,inclusief 21% B.T.W.

NL1220624

intel® Pentium® Silver Processor N5000
4 GB intern werkgeheugen (1 slot vrij, maximaal 32 GB)
250 GB - solid state drive - Serial ATA-600 permanente opslag
DVD Super Multi Dual layer brander (ook geschikt om gewone CD's te branden)
15,6" LED HD+ ontspiegeld beeldscherm (max. resolutie 1920 x 1080 pixels)
Interne grafische adapter Intel HD Graphics® 605
verlicht 101 VS internationaal toetsenbord, met aan de rechterkant een apart numeriek toetsenbord
2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 en 1 x USB 3.0 Type C aansluitingen
VGA aansluiting (voor tweede monitor)
ingebouwde HDMI aansluiting (ondersteunt HDCP)
ingebouwde Webcam (1,3 miljoen pixels)
ingebouwde geluidskaart met 1x S/PDIF uit (coaxiaal)
ingebouwde microfoon
kaartlezer voor SD, XD, MMC, MS en MS Pro geheugenkaartjes (bijv. van fototoestel)
muis in de vorm van een aanraakvlak (Touchpad)
ingebouwde netwerkkaart met UTP aansluiting (10/100 Mb)
ingebouwde draadloze netwerkkaart (802.11a/b/g/n/ac) WLAN & Bluetooth 5.0
gewicht 2,2 kilogram schoon aan de haak
afmetingen = 38 x 26 x 2,5 cm.
accu Lithium-Ion (accuduur 4,5 uur vlgs Terra rundown test)
voeding 110-220 Volt, 65 Watt, 19 Volt
Microsoft Windows 10 Home (let op, hier zitten nog geen Word en Excel in!)
Panda Dome Essential (nederlandstalig anti-virus programma, jaarlicentie, gratis van ons)
Twee jaar halen en brengen garantie (6 maanden op de accu)
meer opties (meerprijzen):
optische muis Logitech B100 (met draad)
optische muis Logitech M185 (draadloos)
Terra notebook tas Pro 804 15"
SO DIMM DDR4 4096MB 2400MHz. CL17
Microsoft Office 365 Thuisgebruik Personal (jaarlicentie 1 gebruiker)
Microsoft Office 365 Thuisgebruik Premium (jaarlicentie, 5 gebruikers)
Microsoft Office 2019 Professional Plus (tijdelijke aanbieding)
richtprijs overzetten e-mail en/of data oude PC (geen programma's) (€ 1,- per minuut)
richtprijs installatie nieuwe computer aan huis = voorrijkosten en € 1,- per minuut
andere combinatie's zijn natuurlijk ook mogelijk, zie daarvoor ook onze prijslijst op internet

levertijd+/- 7 werkdagen. Garantietermijn bedraagt 2 jaar carry in op hardware.
Prijswijzigingen onder voorbehoud. Betaling uitsluitend netto contant bij levering.
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