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15,6”

Een van ‘s werelds kleinste allround 15-inch laptops
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M515DA-BR382T
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499.549.-

• 15,6 inch Full-HD beeldscherm
• AMD Ryzen 3 3250U processor
• 8 GB werkgeheugen
• 256 GB SSD
• AMD Radeon™ Graphics (onboard)

80058466

14”
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2-in-1 voor de multitaskers

15,6”

Gaming laptop met vuurkracht voor iedere taak

Met 360° scharnier
TUF
Gaming
A15

IdeaPad Flex 5

• 14 inch Full-HD touchscreen
• AMD Ryzen 5 4500U processor
• 8 GB werkgeheugen
• 512 GB SSD
• AMD Radeon™ Graphics (onboard)

799.-

749.80056627

www.vicomputer.nl

• 15,6 inch Full-HD beeldscherm
• AMD Ryzen 7 4800H processor
• 16 GB werkgeheugen
• 1 TB SSD
• NVIDIA® GeForce®
GTX 1660 Ti - 6 GB

1249.-

1199.80056621

Bezorging vanaf € 25.- gratis

U kunt bij al onze winkels terecht voor reparatie, onderhoud en upgrades van alle merken laptops en PC’s

bouwt ook uw

Voorbeeldkast,
verschillende
types beschikbaar.

Gaming PC op maat!
Wij bouwen ook uw Gaming PC
naar wens

Zekerheid en vertrouwen

Wij bieden 2 jaar volledige garantie op onze
computers. Als er binnen de garantieperiode iets
Een computer met specificaties conform
uw eisen en wensen: “u vraagt, wij bouwen”. niet in orde is met uw computer, dan wordt dit
altijd snel en vakkundig opgelost op onze eigen
Wij staan garant voor de beste
werkplaats. Wij sturen uw computer dus nooit naar
kwaliteit
een extern reparatiecentrum!
Op onze technische dienst gebruikt
Offerte op maat
ons gekwalificeerd personeel alleen
Voor aanpassingen in de specificaties,
hoogwaardige onderdelen van de
beste fabrikanten.
kom langs voor een vrijblijvende offerte.

• Intel® Core™ i5 (9e generatie) processor
• 8 GB werkgeheugen
• 240 GB SSD + 1 TB HDD
• NVIDIA GeForce GTX1650 grafische kaart
• Windows 10 Home
• Assemblage, installatie en testen
• 2 jaar garantie op hardware

999.-

• Intel® Core™ i7 (9e generatie) processor
• 16 GB werkgeheugen
• 240 GB SSD + 2 TB HDD
• NVIDIA GeForce GTX1660 grafische kaart
• Windows 10 Home
• Assemblage, installatie en testen
• 2 jaar garantie op hardware

• Intel® Core™ i9-9900K processor
• 16 GB werkgeheugen
• 1 TB SSD + 1 TB HDD
• NVIDIA GeForce RTX2080 grafische kaart
• Windows 10 Home
• Assemblage, installatie en testen
• 2 jaar garantie op hardware

1499.-

2499.-

Kijk snel op www.vicomputer.nl voor uitgebreide specificaties

De perfecte partner
voor iedere gamer
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G-MASTER
G2730HSU-B1

• 27 inch - FreeSync
• Full HD TN beeldscherm
(1920 x 1080)
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189.-

• 1 ms responstijd
• 300 cd/m² helderheid
• Aansluitingen: 1x DisplayPort,
1x HDMI, 1x VGA

Wageningen Hoogstraat 109
0317 - 358 179
info@vicomputerwageningen.nl

219.-

20842152

Waalwijk Stationsstraat 87
0416 - 660 001
info@pcdumpwinkel.nl

Aanbiedingen zijn geldig t/m 2 april 2021. Alle genoemde
prijzen zijn in Euro’s, gebaseerd op contante betaling en
inclusief 21% BTW. Zetfouten, prijs- en modelwijzigingen
voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. Alle
leveringen vinden plaats volgens onze algemene
leveringsvoorwaarden. Aanbiedingen zijn niet geldig in
combinatie met andere aanbiedingen en/of kortingen.
Zolang de voorraad strekt. Alle genoemde handelsmerken
zijn eigendom van de desbetreffende eigenaar. Kijk op
www.vicomputer.nl voor de meest actuele prijzen.

