
 

Acer Extensa 15 EX215-22 3250U Notebook 39,6 cm 

(15.6") Full HD AMD Ryzen™ 3 8 GB DDR4-SDRAM 512 

GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) 

Windows 11 Home Zwart 

€ 579 

 

Acer Extensa 15 EX215, 

Ryzen 3,  3250U,  

AMD 

Frequentie van 

processor: 2,6 GHz. 

Beeldschermdiagonaal: 39,6 cm (15.6"), HD type: Full 

HD, Resolutie: 1920 x 1080 Pixels. Intern geheugen: 8 

GB, Intern geheugentype: DDR4-SDRAM. Totale 

opslagcapaciteit: 512 GB, Opslagmedia: SSD. On-board 

graphics adapter model: AMD Radeon Graphics. 

Inclusief besturingssysteem: Windows 11 Home. Kleur 

van het product: Zwart 

 

De Extensa 15 laptops zijn ontworpen voor zakelijke 

gebruikers die optimale rekenkracht en functionaliteit 

nodig hebben. De laptops hebben een accuduur tot 

wel 9 uur en bieden alle benodigde functies voor een 

comfortabele werkdag. Deze 15,6-inch laptops 

hebben een groot scherm en zorgen niet alleen voor 

een uitstekende productiviteit, maar bieden 

bovendien een scala aan essentiële zakelijke functies 

en een numeriek toetsenblok. 

 

G-MASTER G24X0HSU-B1             € 169 
Ga voorop met de G24X0HSU Black Hawk met IPS-

paneeltechnologie en 1ms MPRT. 

Met kenmerken als IPS-technologie, een 

verversingssnelheid van 75Hz en 1ms MPRT, 

garandeert de 24-inch Full HD G24X0HSU Black Hawk 

een fantastisch beeldkwaliteit. De scherminstellingen 

zijn makkelijk aan te passen met behulp van de 

voorgedefinieerde gaming modes en de Black Tuner-

functie, waardoor je totale controle krijgt over de 

donkere scènes en alle details duidelijk zichtbaar 

worden. 

Gebruik de geïntegreerde hoge kwaliteit luidsprekers 

voor het afspelen van video's, muziek of tijdens het 

gamen. Wilt u 

niemand sto-

ren? Sluit uw 

hoofdtelefoon 

op de hoofd-

aansluiting 

aan en 

verhoog het 

volume! 

 

Toshiba Dynabook Satellite Pro C50-HB. 

Processorfamilie: Intel® Core™ i3, 

Beeldschermdiagonaal: 39,6 cm (15.6"), HD type: Full 

HD, Resolutie: 1920 x 

1080 Pixels.  

     € 599 
 

Intern geheugen: 8 

GB, Intern 

geheugentype: 

DDR4-SDRAM. Totale 

opslagcapaciteit: 256 GB, On- board 

graphics adapter model: Intel® HD Graphics. Inclusief 

besturingssysteem 

 

Behaal de technologische doelen van uw bedrijf en 

blijf binnen uw IT-budget met een stijlvol apparaat 

waar u trots op kunt zijn. De Satellite Pro C50 is 

uitgerust met een krachtige Intel® Core™ Processor, 

tot 16 GB DDR4 RAM, de nieuwste USB Type-C™-poort 

om uw favoriete randapparatuur met één klik aan te 

sluiten en is voorzien van een speciale antibacteriële 

coating die de groei van micro-organismen zoals 

bacteriën remt. Al is het de meest betaalbare laptop 

van dynabook, u kunt er zeker van zijn dat hij net zo 

betrouwbaar en zorgvuldig gebouwd is als al onze 

apparaten. 

 

24” IPS monitor met ultra dunne randen en een 

vlakke voorkant 

  € 149 
Het stijlvolle 

edge-to-edge 

ontwerp 

maakt de 

ProLite 

XU2493HSU 

perfect voor 

een multi-monitor 

opstelling. De IPS-

paneeltechnologie biedt 

nauwkeurige en consistente kleurreproductie met 

brede kijkhoeken. Hoge contrast- en 

helderheidswaarden maken de monitor uitermate 

geschikt voor grafisch- en webdesign. 

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede 

kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. 

Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische 

toepassingen. 

Contrastverhouding is een maat voor het verschil 

tussen het donkerste zwart en het helderste wit dat 

uw monitor kan weergeven.  



 

HP 15s-eq2000          € 649 

AMD Ryzen 5 5500U Hexa-core (6 Core) 

512 GB SSD - Natural Silver 

Windows 11 Home - 8 GB Total RAM 

AMD Radeon Graphics 

- Front 

Camera/Webcam  

9 Hours Battery 

Run Time 

IEEE 802.11ac 

Wireless LAN 

Standard 

HP notebooks are thoughtfully crafted with leading-

edge technologies, subtle but powerful details, style 

and design. We make technology that works for you.  

 

39.6 cm (15.6") display with 1920 x 1080 resolution 

showcases movies, games and photos with impressive 

clarity  

Dell Vostro 3525           € 622              
AMD Ryzen™ 3 5425U 2,7 GHz 

39,6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080  

8 GB DDR4-256 GB SSD-AMD Radeon Graphics 

Wi-Fi 5 (802.11ac) Ethernet LAN 

10,1000,100 Mbit/s Bluetooth 5.0-

Lithium-Ion (Li-Ion) 

41 Wh 65 W 

 

U kunt dagelijkse 

taken eenvoudig 

verwerken 

met AMD Ryzen 

processors tot uit de 5000 serie. 

Profiteer van de vloeiende prestaties 

van SSD.  

Blijf gefocust op uw werk met een smalle rand aan 

drie zijden. Met grote touchpad en cijfertoetsen.  

Lenovo V15      € 814   

AMD Ryzen 5 7520U Quad-core (4 Core) 2.80 GHz  

16 GB Total RAM - 512 GB SSD -  AMD Chip - Windows 

11 Pro - AMD Radeon 610M Graphics - Front 

Camera/Webcam - 14.40 Hours Battery 

Run Time  

Combining security 

and productivity 

features with a 

simple 

design, powerful 

technology, and all-day battery life, Lenovo V Series 

laptops are perfect for small business professionals 

who demand long-term performance and reliability. 

 

39.6 cm (15.6") display with 1920 x 1080 resolution 

showcases movies, games and photos with impressive 

clarity 

  

 

Acer Aspire 7         € 1046      

 Acer Aspire 7 A715- 39.6 cm (15.6") Full HD - 1920 x 

1080 - AMD Ryzen 7 5700U Octa-core (8 Core) 1.80 

GHz - 16 GB Total RAM - 512 GB SSD - NVIDIA GeForce 

RTX 3050Ti with 4 GB - Front Camera/Webcam - 10 

Hours Battery Run Time - IEEE 802.11ax Wireless LAN 

Standard 

Concealed within lie powerful processing and 

graphics, optimized to deliver a stunning 

performance on the 15.6" display, boasting a 

large screen-to-body ratio. Expect nothing less 

than fast connectivity and an abundance of 

storage and memory. 


