Acer Aspire ES1-731
Intel® Celeron N3050
Intern geheugen 8 GB
Beeldscherm 17.3”
€ 439
Acer Aspire ES1-731-C44V. Producttype: Notebook, Kleur van het
product: Zwart, Vormfactor: Clamshell. Frequentie van processor:
1,6 GHz, Processorfamilie: Intel® Celeron®, Processormodel:
N3050. Intern geheugen: 8 GB, Intern geheugentype: DDR3LSDRAM, Geheugenslots: 1x SO-DIMM. Opslagcapaciteit harde schijf: 1000 GB.
Beeldschermdiagonaal: 43,9 cm (17.3"), Resolutie: 1600 x 900 Pixels, HD type: HD+
De notebooks uit de Aspire ES-serie geven extra kleur1 en stijl aan je dagelijkse computergebruik. Met deze
notebooks kun je overal comfortabel, efficiënt en in stijl werken. Ze bevatten bovendien een reeks handige
verbeteringen.
Uitermate productief
De Aspire ES-serie is ontwikkeld voor zakelijk gebruik en ontspanning. De usb 3.0- en HDMI-poorten zijn handig aan
de achterkant van het apparaat geplaatst en het HD CineCrystal TFT lcd-scherm met led-achtergrondverlichting ziet
er overal geweldig uit.
Invoer en navigatie
Tik, veeg, scroll en zoom door de dag met het Precision Touchpad. Met de Palm rejection-technologie en de
mogelijkheid om te zoomen door te pinchen heb je altijd het heft in handen. De toetsen
van het Acer Chiclet Keyboard hebben voldoende tussenruimte en veren voelbaar
terug, zodat u comfortabel en betrouwbaar kunt typen.

HP 17 17-y071nb
AMD A10-9600P 2.4GHz
17.3" 1920 x 1080Pixels
Geheugen 8GB DDR4 SDRAM
€ 704
AMD A10-9600P (2.4GHz, 2MB), 43.942 cm (17.3 ") FHD IPS UWVA anti-glare WLED (1920 x 1080), 8GB (2 x 4 GB)
DDR4 SDRAM, 1TB 5400 rpm SATA SSHD, SuperMulti DVD-RW, AMD Radeon R5, 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0,
webcam, Windows 10 Home 64, Intern geheugentype: DDR4-SDRAM, Kloksnelheid geheugen: 2133 MHz. Totale
opslagcapaciteit: 1000 GB, Opslagmedia: Hybride hdd, SATA. Beeldschermdiagonaal: 43,9 cm (17.3")
Voer alle dagelijkse taken uit op een voordelige laptop met alle functionaliteit die je nodig hebt. De kracht die je
nodig hebt en de zekerheid van een betrouwbare naam als HP.
Betrouwbare prestaties :Met de nieuwste AMD-processors en veel schijfruimte kun je werken, gamen, multitasken
en meer opslaan. Kies kracht en opslagruimte waarop
je kunt vertrouwen.
Briljant scherm : Op het heldere HD-scherm zie je
foto's, video's en webpagina's tot in het kleinste
detail.
Meetbare kwaliteit : Het leven is soms
onvoorspelbaar, maar je HP laptop niet. Hij presteert
altijd uitstekend, van spoedprojecten tot een
spontane filmavond, omdat hij meer dan 200 tests
heeft doorstaan.

