Lenovo Essential V110-15ISK
Intel Core i5-6200U,
12GB DDR4-2133,
15,6-inch
€ 649,00
DVD+-RW DL, Intel HD Graphics, 15.6" HD AntiGlare,
Gigabit Ethernet, BT4.0, 4 in 1 card reader (SD / SDHC /
SDXC / MMC slot), 500GB, Windows 10
Met de nieuwste processor, het nieuwste geheugen en
het prestatieverhogende toetsenbord kan de
betrouwbare Lenovo V110 voldoen aan de huidige en toekomstige behoeften van uw bedrijf. Deze lichte en
betaalbaar geprijsde 15,6-inch laptop heeft een modern ontwerp en een scherm met hoge resolutie dat zowel
buiten als binnen prima werkt. Uitgebreide garantie en ondersteuningsopties beschikbaar

Maak optimaal gebruik van Windows
Met snelle opstarttijden, een uitgebreid startmenu, een gloednieuwe browser en Cortana, uw eigen digitale
persoonlijke assistent. Nu kunt u zelfs op meerdere apparaten meer dingen gedaan krijgen op een snellere en meer
natuurlijke manier.

Krachtige prestaties
Geniet van de nieuwe standaard voor pc-prestaties met de 6e generatie Intel® Core™-processoren. Ze zijn
razendsnel, beschikken over tal van functies en ingebouwde beveiliging en zijn gemaakt om uw productiviteit,
creativiteit en entertainment naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast kunt u dankzij de Intel Core-processors van
de 6e generatie uw fantasie de vrije loop laten en de mogelijkheden verkennen van de nieuwe functies in Windows
10.

Ontspiegeld beeldscherm
Bij de Lenovo V110 kunt u kiezen voor een 15,6-inch HD-beeldscherm, waardoor u heldere, scherpe beelden krijgt
op een 16:9 breedbeeldformaat. Er is gebruikgemaakt van een ontspiegelingstechnologie waardoor uw ogen minder
belast raken.
Licht maar robuust
Door de dikte van minder dan 2,5 cm en een gewicht van minder dan 2,1 kg kunt u met de Lenovo V110 overal
werken. Bovendien zit er geen ruimte tussen de toetsen op het toetsenbord. Hierdoor komt er veel minder stof en
vuil vast te zitten waardoor de prestaties zouden kunnen afnemen.

Veilig en klaar voor zakelijk gebruik
Als het gaat om IT-beveiliging en gegevensverlies kunt u nooit voorzichtig genoeg zijn. Daarom is de Trusted Platform
Module met branchecertificering geïntegreerd in de Lenovo V110, voor bestandsversleuteling,
wachtwoordbeveiliging, opstartbeveiliging en meer. De V110 heeft ook een groot aantal poorten, inclusief
supersnelle USB 3.0, HDMI en VGA.

Platliggend scharnier
Het scharnier van de Lenovo V110 kan 180 graden omklappen, ideaal wanneer u uw scherm wilt delen met anderen.

Lenovo IdeaPad 110-15IBR
Intel® Celeron N3060
Intern geheugen: 4 GB
€ 349
Producttype: Notebook, Kleur van het product: Zwart,
Vormfactor: Clamshell. Frequentie van processor: 1,6
GHz, Processorfamilie: Intel® Celeron®, Processormodel:
N3060. Intern geheugen: 4 GB, Intern geheugentype:
DDR3L-SDRAM, Kloksnelheid geheugen: 1600 MHz. Totale opslagcapaciteit: 500 GB, Opslagmedia: HDD,
Opslagcapaciteit harde schijf: 500 GB. Beeldschermdiagonaal: 39,6 cm (15.6"), Resolutie: 1366 x 768 Pixels.
Dit instapmodel bevat alle functies die u nodig hebt: betrouwbare en krachtige processor, goed geheugen, ruim
voldoende opslag, aantrekkelijk scherm en meerdere grafische opties.
Razendsnelle 802.11 a/c WiFi-connectiviteit standaard op de ideapad 110, voor supersnel browsen, streamen en
downloaden. 802.11 a/c WiFi levert een tot 3 keer snellere verbinding dan 802.11 b/g/n.

DELL Vostro 3568
Intel Core i3-6xxx
8 GB DDR4-SDRAM
€ 595
DELL Vostro 3568. Producttype: Notebook, Kleur van het
product: Zwart, Vormfactor: Clamshell. Frequentie van processor:
2,3 GHz, Processorfamilie:
Intel Core i3-6xxx, Processormodel: i3-6100U. Intern geheugen: 8 GB, Intern geheugentype: DDR4-SDRAM,
Kloksnelheid geheugen: 2400 MHz. Totale opslagcapaciteit: 500 GB, Opslagmedia: HDD, Opslagcapaciteit
harde schijf: 500 GB. Beeldschermdiagonaal: 39,6 cm (15.6"), Resolutie: 1366 x 768 Pixels
Veilig vermogen voor kleine bedrijven.
15 inch (355,6 mm) laptop, ideaal voor professionals. Uitgerust met een 15.6” scherm, numeriek
toetsenblok en essentiële beveiligingsfuncties.
Eenvoudig aansluiten: HDMI- en VGA-poorten bieden ondersteuning voor legacy randapparatuur en
vereenvoudigen het aansluiten op een projector voor presentaties, of een tweede monitor voor meer
productiviteit.
Razendsnelle connectiviteit: profiteer van
snellere throughput en betrouwbare
verbindingen en bestandsoverdracht dankzij
twee USB 3.0-poorten en een SDgeheugenkaartlezer.
Branden, lezen, schrijven en laden: voeg een
DVD-station toe om bestanden snel te kopiëren
of over te dragen, of om eenvoudig
bedrijfssoftware en applicaties te installeren.

