
coronavirus
covid-19

Bekijk onze website voor eventuele gewijzigde openingstijden en onze  
voorzorgsmaatregelen wat betreft het Covid-19 virus.

Shop lokaal en steun de lokale ondernemer! www.cs-echt.nl

Windows 10
Software

Lenovo IdeaPad 3-17ADA

17” 256GB 12GBAMD Athlon
Scherm SSD GeheugenProcessor

Wees er snel bij!
OP=OP!

499,95
549,95

Op het grote 17.3 inch scherm van deze laptop komen heldere, natuurlijke kleu-
ren tot leven. De laptop start razendsnel op door de aanwezige SSD.

Logitech MK540 Desktop Logitech Z207 Speakerset Ewent USB-C Hub + Lan Ewent Wireless Mouse

Xiaomi IMILAB Webcam
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Handige draadloos toetsen-
bord en muis combinatie. 
Geschikt voor alle desktop 
PC’s en laptops. 

Bluetooth speakerset welke je 
in staat stelt te genieten van  
draadloos zuivere stereo

3-poorts USB3.0 Hub met 
ingebouwde Gigabit neterk-
kaart. Aan te sluiten middels 
de USB-C aansluiting. 

Handige draadloze muis. 
Dankzij de compacte ont-
vanger werkt deze zowel op 
reguliere USB als op USB-C 

FullHD webcam met  
handige klem waarmee hij op 
elke monitor bevestigd kan 
worden.

HP 15-DB12 Notebook Asus E410MA Notebook

Wees er snel bij!
OP=OP!

Deze stijlvolle HP laptop heeft de ideale prijs-kwaliteit 
verhouding. De aanwezige SSD en 8GB werkgeheugen 
zorgen voor voldoende rekenkracht en je start de 
laptop binnen no-time op. Dankzij de dubbele opslag 
kun je gegarandeerd alle bestanden kwijt

Veel voor weinig! Deze betaalbare laptop van Asus 
is geschikt voor alledaagse taken. Zo is het gebruik 
van internet of kantoorprogramma’s geen enkel 
probleem. De Intel N4020 processor zorgt voor 
soepel werk, terwijl de SSD ervoor zorgt dat je de 
laptop snel opstart.
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HP 24” FullHD Monitor AOC 23.6” FullHD Monitor Samsung 28” 4K Monitor
Strak vormgegeven monitor 
met de meest voorkomende 
aansluitmogelijkheden.

FullHD monitor met veelzijdige 
aansluitmogelijkheden. Dankzij de 
ingebouwde speakers altijd een 
leeg bureau!

Met een resolutie van maar liefst 
4K is dit de ideale monitor voor de 
veeleisende gebruiker.
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Een betaalbare  
PC voor iedereen!
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Yours Green

Yours Black

Yours Blue Yours Red

Intel Celeron 

8GB RAM

240GB SSD

Intel i7

16GB RAM

480GB SSD

2TB HDD

Intel i3

8GB RAM

240GB SSD

1TB HDD

Intel i5 

8GB RAM

240GB SSD

2TB HDD449 549 649

799
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GARANTIE!

JAAR
Registreer je aankoop op  
www.yoursmm.nl  

voor extra garantie

15” 14”256GB 256GB1TB 8GB 4GB Ryzen 3 N4020
FullHD FullHDSSD SSDHDD Geheugen GeheugenProcessor Processor

Windows 10 Windows 10
Software Software

Voorjaarsdeals!
De beste prijzen op speciaal voor jou
geselecteerde elektronica.

Alle vermelde prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend en in euro’s, incl. 21% BTW en eventuele thuiskopieheffing. Aanbiedingen zijn geldig t/m maandag 19 april 2021 en onder voorbehoud van zetfouten, 
model-, specificatie en prijswijzigingen. Aanbiedingen zijn geldig tot drie weken na verspreiding of 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. 

Heeft u vragen of klachten over de bezorging? 
Ga dan naar Spotta/klantenservice

Online bestellen? Bestel dan gemakkelijk via: ww.its-amazing.nl

Ondanks de lockdown staan de IT’s Amazing winkels voor je klaar op 
het gebied van service en reparatie.
 
Mocht je een product uit deze krant willen bestellen, dan kan dit op 
de volgende manieren:
- Neem contact op met het filiaal in jouw buurt over bezorg-, afhaal- 
of winkelmogelijkheden
- Bestel het product via de webshop van het filiaal (indien aanwezig)
- Bestel het product via www.its-amazing.nl en laat het gratis 
thuisbezorgen. Jouw dichtstbijzijnde filiaal wordt automatisch jouw 
servicepunt.
 
Zo bestel je toch lokaal maar hoef je hiervoor de deur niet uit én blijf 
je profiteren van de diensten van de lokale vakspecialist bij jou om  
de hoek. 

Voor het versturen van het pakket wordt gebruik gemaakt van de 
betrouwbare diensten van PostNL.
Met alle regels inachtneming, geeft elke IT’s Amazing winkel toch 
een eigen invulling aan de openingstijden/bezorgmogelijkheden/
afhaalmogelijkheden etc.
Neem daarom altijd eerst contact op met de desbetreffende winkel.

COMPUTER 
SOLUTIONS ECHT

COMPUTER SOLUTIONS ECHT 
Sint Jorisstraat 20 
6101 CB Echt 
 
Telefoon: 0475 - 47 00 44 
Internet: www.cs-echt.nl 
E-mail:  info@cs-echt.nl

Openingstijden: 
Maandag: 10:00 - 18:00 uur  
Dinsdag: 10:00 - 18:00 uur 
Woensdag: 10:00 - 18:00 uur 
Donderdag: 10:00 - 18:00 uur 
Vrijdag:  10:00 - 20:00 uur 
Zaterdag: 09:00 - 13:00 uur 
Zondag: Gesloten 

Computer
Solutions
Echt

COMPUTER SOLUTIONS 
ECHT

Wij zijn geopend! Bel voor een afspraak 0475 - 47 00 44


