ThinkPad E15 Gen 11

Canon PIXMA TR4550

15.6”-i5-16GB -SSD512

€ 79

€ 889
De beste vriend van
harde werkers.
Als je op zoek bent
naar een laptop die
gemak combineert
met kracht, hoef je niet verder te zoeken: de ThinkPad
E15 Gen 2 (Intel)-laptop biedt alles wat je nodig hebt.
Deze 15,6"-pc is voorzien van slimmere AI-functies
zoals algoritmen voor geluidsonderdrukking,
intelligente koeling en oordopjes die automatisch
verbinding maken. De laptop beschikt ook over een
Intel®-processor van de 11e generatie, razendsnelle
Intel® Thunderbolt™ 4, een indrukwekkende
betrouwbaarheid en verbeterde beveiligingsfuncties.
Intel® Core™ i5-1135G7-processor van de 11e
generatie (2.40 GHz maximaal 4,20 GHz).
15,6" FHD-scherm (1920 x 1080), IPS, ontspiegeld,
niet-touch, 45% NTSC, 250 nits, 60 Hz, LEDachtergrondverlichting, smalle rand
16 GB DDR4-3200MHz (SODIMM)
512 GB SSD M.2 2242 PCIe Gen3 TLC

Max-Stream Tri-Band AC2200 WiFi 5-router
EA8300

€ 139
Geniet van tot
dubbele
prestaties* van
een dual-band
router met de
Linksys
MAX-STREAM AC2200
MU-MIMO Wi-Fi Tri-Band Router (EA8300). Met TriBand-technologie is de MAX-STREAM AC2200
draadloze router ideaal voor 4K- en HDvideostreaming en next-gen online gaming.
Huishoudens met intensief wifi-gebruik ervaren snelle
gegevensoverdracht dankzij de gecombineerde
snelheid van 2,2 Gbps en quad-core CPU van deze
gigabit wifi-router. Next-Gen AC Wi-Fi, MU-MIMO,
naar al uw apparaten tegelijk, met dezelfde snelheid.
Intelligente Tri-Band voor dubbele prestaties van een
Dual-Band Router* .
Eenvoudige browsergebaseerde installatie en Linksys
App . Gefocuste wifi : Verhoogde signaalsterkte en
dekking met Beamforming-technologie, houdt de
verbinding gefocust wanneer u deze het meest nodig
heeft. MU-MIMO-technologie.
Snelle verbinding met al uw apparaten

Stijlvolle en compacte 4in-1 voor gebruik op
kantoor aan huis.Deze
multifunctionele printer
is compact en stijlvol en
kan documenten met
meerdere pagina's kopiëren,
scannen en faxen met de ADF
(automatische documentinvoer) voor 20 vel*. Dankzij
de hoge productiviteit en naadloze wireless
connectiviteit is dit de perfecte oplossing voor het
kantoor aan huis.
Slimme bediening:
Met Wi-Fi-connectiviteit en de Canon PRINT-app kun
je printerfuncties bedienen vanaf je smartapparaten.
Schakel eenvoudig over naar Wireless Direct als je
geen beschikking hebt over Wi-Fi.
Blijf in de cloud : Vereenvoudig het scannen* naar en
printen vanuit je cloudopslag met PIXMA Cloud Link
via de Canon PRINT-app.
*Rechtstreeks naar de cloud en naar e-mail scannen is
alleen beschikbaar voor gebruikers van originele
Canon-inktcartridges.

MAX-STREAM Dual-Band AC1900 WiFi 5 Router
EA7500

€ 79

De Linksys MAXSTREAM
AC1900 WiFi 5
Router is
voorzien van
MUMIMO, de
nieuwste stap
in de richting
van
ononderbroken,
gelijktijdige Wi-Fiverbindingen.
Apparaten zoals HD-streaming mediaspelers, 4K-tv's,
tablets en gameconsoles gebruiken veel bandbreedte.
Ervaar Next-Gen AC Wi-Fi met baanbrekende MUMIMO-technologie voor krachtig streamen en gamen.
Tot 1,9 Gbps wifi-snelheden
Levert tot 2x de snelheid van niet-MU-MIMO-routers*
Eenvoudige installatie uit de doos.
Gefocuste wifi
Verhoogde signaalsterkte en dekking met
Beamforming-technologie, houdt de verbinding
gefocust wanneer u deze het meest nodig heeft.
Snelle verbinding met al uw apparaten
MU-MIMO-technologie: supersnelle wifi op meerdere
apparaten tegelijk om meer gaming- en smarthomeapparaten aan te kunnen.

Lenovo Think Vision T24-20 23,8-inch monitor

Gaming Tower

€ 159

Tower GIGABYTE C200 GLAS
Stijlvol RGB-licht op
voorpaneel van zwart
gehard glas. Met RGB LEDschakelaar en 2 USB 3.0 op
I/O-paneel. Zijpaneel van
zwart gehard glas op
volledige grootte
PSU-omhulselontwerp
Afneembare stoffilter
Compatibel met vloeistofkoeling

LED monitor
23.8" / 1920
x 1080 Full
HD (1080p)
@ 60 Hz /
HDMI, VGA,
audio
Het 23,8-inch VA-paneel van de D24-20 met een bijna
randloos ontwerp aan drie zijden levert zowel
kwaliteitsbeelden als een moderne uitstraling. AMD
FreeSync™ toegepast op dit product zorgt ervoor dat
het beeld uit het beeld scheurt. Gebruikers kunnen
gemakkelijk in de beste positie komen met de
verstelbare kantelstandaard en optie voor VESAwandmontage, terwijl een modus voor weinig blauw
licht vermoeide ogen vermindert, zelfs na lange uren.
Met universele connectiviteit met uw apparaten via
HDMI- of VGA-poorten en geïntegreerd kabelbeheer
via de standaard, houdt de D24-20 elke ruimte
aangesloten en toch overzichtelijk.
Het 23,8-inch VA-paneeldisplay biedt u een brede
kijkhoek van 178178, waardoor iedereen voor het
scherm een ideaal beeld heeft. Terwijl de driezijdige
NearEdgeless-vormfactor storende randen verwijdert
en opstellingen met meerdere schermen naadloos
maakt. De 1920 x 1080 FHD-resolutie houdt pixels
scherp en foto's perfect, zodat u zich kunt overgeven
aan entertainment of met gemak kunt werken.
Dankzij universele connectiviteit via HDMI en zelfs
VGA kunt u moeiteloos pc's, tv-boxen, gameconsoles
en praktisch al uw apparaten aansluiten. Plus Audio
Out via HDMI geeft u een kwaliteitsgeluidssignaal naar
uw luidsprekers of hoofdtelefoon.

WD My Cloud EX2 Ultra

€ 169
Bewaar uw media veilig op
één plaats op dit hoogwaar
dige NAS en open en
stream de media overal
waar u maar wilt.
Gecentraliseerde netwerk
back-up meerdere
computers, smartphones en
tablets op je My Cloud EX2
Ultra, in je eigen privénetwerk.
Nas schijf per 2 TB : € 78 (4 TB = 2 x 2 TB)
Supplement & Per 4 TB : € 109 / 8 TB : € 240

€ 1389

16 GB DDR4 :
HyperX FURY Red 16GB DDR4 3200MHz. 288-pin
DIMM or
Corsair CMK16GX4M2B3200C16 Werkgeheugen
Vengeance LPX, 16GB/2 x 8GB, DDR4, 3200Mhz,
Hard disk 500 GB SSD
RTX3060-12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB
GDDR6 Gaming Ed : NVIDIA Ampere Streaming
Multiprocessors: als de bouwstenen voor 's werelds
snelste en meest efficiënte GPU's leveren de geheel
nieuwe Ampere SM's 2x de doorvoercapaciteit van
FP32 en verbeterd vermogensrendement.
De AMD Ryzen 5 5600G processor, codenaam
"Cezanne", is gebaseerd op de Zen 3 architectuur. De
APU beschikt over zes cores/twaalf threads. De
processor werkt op een kloksnelheid van 3900 MHz
en een turbo-modus tot maximaal 4400 MHz.
Inclusief AMD Radeon Vega 7 Graphics (iGPU)
AMD A520 Motherboard with Pure Digital VRM
Solution, High Quality Audio, GIGABYTE Gaming LAN
with Bandwidth Management, PCIe 3.0 x4 M.2, RGB
FUSION 2.0, Ultra-Fast NVMe PCIe 3.0 x4 M.2
GIGABYTE Exclusive 8118 Gaming LAN
HDMI, DVI-D, Display Ports for Multiple Display
RGB FUSION 2.0 Supports Addressable LED & RGB LED
Smart Fan 5 Features Multiple Temperature Sensors,
Hybrid Fan Headers with FAN STOP, Memory and
Graphics Card
1 x PS/2 port / 1 x DVI-D port / 1 x DisplayPort /
1 x HDMI port / 4 x USB 3.2 Gen 1 ports
2 x USB 2.0/1.1 / 1 x RJ-45 port /3 x audio jacks

