
Uw bedrijfsnaam hier kan jou helpen upgraden! 
Bij Uw bedrijfsnaam hier kunnen wij je helpen met het upgraden naar Windows 10 indien 
je apparaat dit toestaat. Zo kunnen wij je bestanden overzetten en je pc of notebook 
upgraden naar een snelle Solid State Drive. 
Loop gerust eens bij ons binnen aan de Uw adres in Uw plaatsnaam of neem contact met 
ons op via uw telefoonnummer of info@uwbedrijf.nl. Wij helpen je graag!

Ondersteuning voor Windows 7 loopt af op 14 januari 2020

Windows 10
HDD SSD SoftwareGeheugenProcessor

HP 290 G2 Desktop
Snelle Desktop PC met A-klasse componenten 
welke met zorg zijn geselecteerd voor de beste 
prestaties.

1TB 240GB 8GBG5400

Acer 31,5” Quad-HD Curved Monitor

Logitech G413 Mechanisch Keyboard

Ewent Play Gaming Mouse
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Een extra groot én gebogen scherm in 
Quad-HD kwaliteit! 

Speciaal voor gamers voorzien van 
achtergrondverlichting en mechanische 
toetsen. 

De Play Gaming Muis heeft een zeer nauwkeurige 
optische sensor. Met de DPI-schakelaar kies je uit 
vier vooraf ingestelde DPI-niveaus en haal je het 
maximale uit je games. 
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Wat betekent het einde van ondersteuning? 
Als je een pc of notebook hebt met Windows 7, ontvangt deze na 14 januari 2020 geen be-
veiligingsupdates meer. Het is daarom belangrijk om naar Windows 10 te upgraden welke de 
laatste beveiligingsupdates ontvangt die helpen om je gegevens beter te beveiligen. Bovendien 
is de klantenservice van Microsoft niet meer beschikbaar om technische ondersteuning voor 
Windows 7 te bieden.

CURVED

349,95

TCL 32” Full-HD SmartTV
Het is optimaal genieten tijdens de donkere dagen 
met deze Full-HD Smart TV! Je mist geen enkel 
detail van je favoriete films en series.

- Full-HD scherm 
- Voorzien van WiFi 
- 2 HDMI-poorten 
- Geschikt voor CI+ modules

199,
FullHD

Alle vermelde prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend en in euro’s, incl. 21% BTW en eventuele thuiskopieheffing. Aanbiedingen zijn geldig t/m maandag 9 december 
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.  
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HP 15” Notebook
Zeer voordelige Full-HD 15.6 inch notebook met een Intel 
N4000 processor én snelle SSD voor alledaags gebruik. Nu 
voor de feestmaanden extra scherp geprijsd!

15” 128GB 4GBN4000

Vervangen kan 
natuurlijk ook!
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