
Logitech MK540 Desktopset Philips 23,8” IPS-zMonitor

Norton Internet Security

Maak je PC compleet met

Samsung 27”  FullHD Curved Monitor

Logitech 2.1 Speakerset Z333

Ewent Play RGB KeyboardEwent Play Gaming Mouse Ewent Play RGB Headset
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95Draadloze toetsenbord en muis combinatie 
van Logitech.

Levert super scherpe beelden en 
levendige kleuren! Met SmartImage en 
SmartContrast technology.

Bescherm je PC of notebook tegen 
virussen en gevaren van buitenaf.

Perfect voor het beleven van games en fi lms! 
Met Samsung EyeSave, FlickerFree en FreeSync 
technologie.

Logitech multimedia speakers 80 Watt. 
Levert een krachtig geluid, diepe bas en 
meeslepende akoestiek.

Degelijk mechanisch toetsenbord. Maak 
keuze uit 21 RGB achtergrondmodi, of 
maak zelf je eigen RGB-modus.

Met DPI schakelaar, RGB verlichting en 
perfecte grip om al je tegenstanders 
gemakkelijk te verslaan.

Met 2x3,5mm jack, RGB-verlichting, 
in-line volumeregelaar en 
mute-schakelaar.

Back2School Desktop PC

599,95Prachtige uniek geprijsde desktop, nieuwste 
generatie Intel i3 én 480GB SSD voor snelle 
prestaties.

480GB 8GBi3-9100
SSD GeheugenProcessor

W10
Software

Norton Internet Security

Geheugen Software

Alle vermelde prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend en in euro’s, incl. 21% BTW en eventuele thuiskopieheffing. Aanbiedingen zijn geldig t/m maandag 2 september 2019 en onder voorbehoud van zetfouten, 
model-, specificatie en prijswijzigingen. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Afbeeldingen zijn illustratief en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Alle logo's, merknamen en overige materialen zijn 
en blijven eigendom van hun respectievelijke eigenaar. IT’s Amazing is een uitgave en een handelsmerk van Complies BV. Ook het IT’s Amazing logo is eigendom van Complies BV. 

Ons dealernetwerk van aangesloten IT’s Amazing dealers is 
een groep van zelfstandige IT ondernemers met een passie 
voor hun vak en de producten. Door kennis te delen, gezamen-
lijk in te kopen en constant samen te werken kunnen wij qua 
prijs maar ook op het gebied van service de concurrentie aan 
met zowel de online- als de
offlinewereld. Onze krant komt 6x per jaar uit en is een se-
lectie van het assortiment dat wij voor u klaar hebben liggen. 
Benieuwd wat we nog meer kunnen? Laat u verbazen. Wij 
installeren uw software, schonen uw PC’s op, repareren, 
upgraden etc.

Vragen? Neem dan gerust
contact met ons op!

AMAZING
IT’S AMAZING

AMAZING
IT’S AMAZING

Met Samsung EyeSave, FlickerFree en FreeSync 
technologie.

Naast de snelle SSD van 240GB heeft deze notebook een 1TB HDD waardoor jij de komende tijd niet om extra 
opslagruimte verlegen zit. Het werkgeheugen van 12GB en de snelle processor maken deze notebook compleet!

15” 240GB 1TB 12GB Windows 10Ryzen 5
FullHD SSD HDD Geheugen SoftwareProcessor

240GB SSD + 1TB HDD
AMD Ryzen™ 5 Processor 
12GB werkgeheugen

Lenovo 15” Notebook

549,95

399,95 449,95

Lenovo 15” Notebook Asus 15” Notebook
Veel rekenkracht dankzij de AMD A6 processor en een 240GB 
SSD. Het prachtige 15 inch, Full-HD scherm zorgt voor een 
ultieme entertainmentervaring.  Geschikt voor hedendaagse 
en toekomstige taken! 

Zeer scherp geprijsde Full HD Asus notebook, de SSD zorgt 
voor snelle prestaties.

15” 15”240GB 240GB8GB 8GBWindows 10 Windows 10A6-9225 i3-7020U
FullHD FullHDSSD SSDGeheugen GeheugenSoftware SoftwareProcessor Processor

499,95 549,95

699,95

159,95
199,95

29,95
3 apparaten

5 apparaten

10 apparaten

€ 34,95

€ 39,95

15” Full-HD scherm
240GB SSD-schijf
8GB werkgeheugen

Voor elk budget een notebook voor het komende schooljaar!
Gegarandeerd voor de laagste prijs van Nederland!
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Wees er snel bij!
OP=OP!


