
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
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Lenovo IdeaPad 3-17ADA Notebook

17” Ryzen 5 512GB 8GB
Scherm SSD GeheugenProcessor

Wees er snel bij!
OP=OP!

Ewent USB-C Multiport Dock Ewent Smartphone Houder

39 34, ,95 95
4K multiport adapter met 
HDMI of VGA, ethernet en 
USB Hub. 

Automatische smartphone 
houder voor in de auto. Voor-
zien van draadloos opladen 
functie.

Asus E410MA NotebookHP 250 G7 Notebook

Wees er snel bij!
OP=OP!

Deze stijlvolle HP laptop heeft de ideale specs! De 
aanwezige SSD en 8GB werkgeheugen zorgen voor 
voldoende rekenkracht en je start de laptop binnen no-
time op. Ook verkrijgbaar met dubbele opslag!

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.

379,95

Lenovo 23.8” MonitorAOC 21.5” Monitor Samsung 24” Curved Monitor Samsung 27” Monitor
Strak vormgegeven monitor 
met de meest voorkomende 
aansluitmogelijkheden.

FullHD monitor met veelzijdige 
aansluitmogelijkheden. 

Beleef multimedia nog intenser, 
dankzij het gebogen beeldscherm 
van deze monitor.

Met zijn enorme diagonaal van 
27” is dit de ideale monitor voor 
de veeleisende gebruiker.
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FullHD

11989 124 149,, , ,9595 95 95

15” 14”256GBi5-1035G1 256GB8GB 4GBN4020
FullHD FullHDSSD SSDGeheugen GeheugenProcessor Processor
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HP All-in-one Desktop PC HP All-in-one Desktop PC

Windows 10 Windows 10
Software Software

Deze fraaie All-in-one is inclusief toetsenbord en muis maar 
te bedienen via het touchscreen. Dankzij de dubbele opslag
start deze razendsnel op en bewaar je alle bestanden.

De HP All-in-one PC combineert de kracht van een FullHD  
desktop met de schoonheid van een slank scherm zonder  
randen. Inclusief toetsenbord, muis en dubbele opslag!

23.8” 23.8”256GB 256GB1TB 1TB8GB 8GBRyzen 5 Ryzen 3
Touch FullHDSSD SSDHDD HDDGeheugen GeheugenProcessor Processor

749 599 549, , ,95 95 95
TOPDEAL! TOPDEAL! TOPDEAL!

Met FullHD  
Touchscreen!
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HP Desktop PC

Deze desktop van HP heeft krachtige specs en is geschikt 
voor het razendsnel uitvoeren van verschillende taken.
Door de SSD start de PC erg snel op. 

256GB 8GBi5-10400
SSD GeheugenProcessor

Xiaomi IMILAB WebcamIntenso Externe harde schijf

29,95
FullHD webcam met  
handige klem waarmee hij op 
elke monitor bevestigd kan 
worden.

Backup alle bestanden veilig voor de 
toekomst. Compacte 2.5 inch behuizing 
en supersnel via de USB3.0 aansluiting.

629,95
669,95

Met extra 1TB harde schijf

Op het grote 17.3 inch beeldscherm van deze laptop komen 
heldere, natuurlijke kleuren tot leven. De laptop start razendsnel 
op door de aanwezige SSD van 512GB. Deze laptop is daarom 
ideaal voor thuisgebruik én om op te werken!

649,95
699,95

Wees er snel bij!
OP=OP!

Wees er snel bij!
OP=OP!

2TB opslag

1TB opslag

4TB opslag

€ 59,95

€ 47,95

€ 84,95

Met numeriek touchpad!

Wees er snel bij!

Wees er snel bij!

Wees er snel bij!

OP=OP!

OP=OP!

OP=OP!

Alle vermelde prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend en in euro’s, incl. 21% BTW en eventuele thuiskopieheffing. Aanbiedingen zijn geldig t/m maandag 7 juni 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

Wéér de goedkoopste notebooks!

Wij snappen dat niet iedereen de mogelijkheid heeft om 
lokaal te kunnen shoppen in deze tijden. Daarom bieden 
wij je ook de mogelijkheid om naast onze winkel fysiek te 
bezoeken je bestelling online te plaatsen. Kijk hiervoor op 

www.its-amazing.nl 
 
Zo bestel je toch lokaal maar hoef je hiervoor je huis niet uit. 
Voor het versturen maken wij gebruik van de betrouwbare 
diensten van PostNL. 
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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

De beste IT-Deals
bij jou om de hoek!


