
De Sony KD-55AG8 is een OLED Smart 
TV, welke voorzien is van een 4K Ultra 
HD scherm met 100Hz RefreshRate. Dit 
zorgt voor adembenemende en vloeien-
de beelden. Bevat 4 HDMI poorten.

Helemaal klaar voor de sportzomer van 2021
Kom langs in onze winkel en vraag naar de montagemogelijkheden
Al een muurbeugel vanaf €19,95!

Sony 55” OLED 4K TV

TCL 55” ULTRA HD 4K Smart TV

LG 29” 21:9 UltraWide MonitorSamsung 24” Monitor

194119 ,, 9595

Deze zeer scherp geprijsde 55inch Smart TV bevat een  slank 
frame  wat schoonheid en sereniteit overbrengt die groter is 
dan je je had voorgesteld. Het is de perfecte combinatie van 
functionaliteit, eenvoudigheid en elegantie.
3 x HDMI en 60Hz RefreshRate.

Met deze 29 inch LG UltraWide monitor 
heb je ruimte om meerdere vensters en 
programma’s naast elkaar te openen. 

Deze complete FullHD 24 inch monitor 
beschikt over zowel een HDMI als een 
VGA aansluiting. 
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Lenovo Ideapad 3-15ADA

Lenovo 3-15IIL
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Een ideale instapper voor een topprijs! Het FullHD 
scherm geeft heldere kleuren en scherpe details.
Door de snelle SSD schijf start de laptop lekker snel op!

Met een 10e generatie i5 processor heeft Lenovo een 
krachtpatser afgeleverd die alles in zich heeft om jou van 
alle gemakken te voorzien.
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AMD Silver

i5-1035G1

Alle vermelde prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend en in euro’s, incl. 21% BTW en eventuele thuiskopieheffing. Aanbiedingen zijn geldig t/m maandag 5 juli 2021 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.  

449,95
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Logitech M190 Draadloze muis

14,95
Elegante draadloze muis met mini USB- 
ontvanger. Leverbaar in de kleuren  
zwart, blauw, grijs en rood.

949,95

Samsung Galaxy Tab A7 2020

Dé populairste tablet van dit moment. Ideaal voor op  
vakantie! Inclusief sleeve en pen t.w.v. 19,95

10.3” 32GB 3GBOctaCore 
FullHD Opslag GeheugenProcessor

Android
Software

Gratis sleeve en pen  
t.w.v 19,95

209,95

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