
ASUS F540 VIVOBOOK

GEHEUGEN OPSLAG 

i3-5005U 8GB
SCHERM 

15.6” 
FULL-HD

PROCESSOR

128GB SSD

ACER EXTENSA 2540

GEHEUGEN SSD 

i5-7200u 4GB
SCHERM 

15.6” 
FULL-HD

PROCESSOR

256GB

BESTEL ONLINE VIA WWW.ITS-AMAZING.NL

Gaming accessoires nodig? 
Play (by Ewent) heeft de oplossing. Deze speciaal ontworpen gaming line-up zorgt voor de beste game ervaring. Alles wat je nodig hebt om te gamen: 
toetsenbord, muis, muismat en headset. 

499,-

15”
FULL-H

D S
CHERM

PLAY YOUR GAMES TO THE MAX

GAMING KEYBOARD PL3310GAMING MOUSEPAD PL3340

GAMING MOUSE PL3300GAMING HEADSET PL3320

Klaar met de ergernis door slechte WiFi?
De populaire accespoints en routers van 
Ubiquiti zorgen voor een supersnelnetwerk 
in zowel uw woning als uw kantoor.

UAP-AC-PRO ACCESPOINT

AMPLIFI ROUTER AFI-R
Leg de basis voor een multiroom wifi oplossing 
met de Ubiquiti AmpliFi AFi-R router. 
Dit basisstation vormt het begin van een 
meshsysteem en is uit te breiden met extra 
toegangspunten die het wifi signaal verlengen binnen je woning.

Voorzien van POE en muur- of plafondmontage
Voor perfect bereik in uw woning of kantoor

129,-

20,-119,-99,- LOGITECH M185 MUIS
Draadloze muis in 3 verschillende kleuren leverbaar

Minimale frequentie 20Hz t/m maximaal 20kHz 4 kleuren instelbaar en 3.200dpi

Met speciale antislip laag aan de onderkant Aluminium verlicht toetsenbord met 3 kleuren

PHILIPS 21,5” LED SCHERM
Voorzien van Full-HD scherm met HDMI

LG 24” LED SCHERM
Voorzien van Full-HD scherm met HDMI en DVI

Meet je hoeveelheid slaap, afgelegde afstand, 
aantal stappen en je hartslag. Geschikt voor Android en iOS.

XIAOMI MI BAND 2 29,-

Gratis tas en m
uis

bij elke laptop u
it deze folder!

t.w.v. €29,95t.w.v. €29,95

YOURS RED

HARDDISK GEHEUGEN 

Intel i5 2TB 8GB
SSD 

240GB
PROCESSOR

689,-

25,- 19,-

15,- 29,-

toetsenbord, muis, muismat en headset. 

25,-

139,-
OP=OP

OP=OP

GAMING HEADSET PL3320 GAMING MOUSE PL3300

GAMING KEYBOARD PL3310

Gratis tas en m
uis

bij elke laptop u
it deze folder!Gratis tas en m

uis
bij elke laptop u

it deze folder!Gratis tas en m
uis

15”
FULL-HD SCHERM

449,-

- Maximale snelheid 2,4GHz - 450Mbps
- Maximale snelheid 5GHz - 1,3Gbps
- Met LCD scherm
- 5x Ethernet 1Gbps poorten

Alle vermelde prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend en in euro’s, incl. 21% BTW en eventuele thuiskopieheffing. Aanbiedingen zijn geldig t/m maandag 28 mei 2017 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. IT’s Amazing is een uitgave en een handelsmerk van Complies BV. Ook het IT’s Amazing logo is eigendom van Complies BV. 

Ons dealernetwerk van aangesloten IT’s Amazing dealers is een 
groep van zelfstandige IT ondernemers met een passie voor hun vak 
en de producten. Door kennis te delen, gezamenlijk in te kopen en 
constant samen te werken kunnen wij qua prijs maar ook op het 
gebied van service de concurrentie aan met zowel de online- als de
offlinewereld. Onze krant komt 6x per jaar uit en is een selectie van 
het assortiment dat wij voor u klaar hebben liggen. Benieuwd wat we 
nog meer kunnen? Laat u verbazen.Wij installeren uw software, 
schonen uw PC’s op, repareren, upgraden etc.

ALLE PRODUCTEN UIT DE FOLDER
ZĲN ONLINE TE BESTELLEN VIA

WWW.ITS-AMAZING.NL


