PC ADVIESBURO
VOOR AL UW PC PROBLEMEN
ALTIJD
EEN SNELLE EN PASSENDE
OPLOSSING

SPECIALE ** AANBIEDING
! Alleen voor de maand januari 2007 !...
ALLES SAMEN VOOR EEN CONSUMENTEN PRIJS VAN

€ 1500,-

SPECIALE
AANBIEDING
HP DX2200 MidiMidi-tower PC systeem
JANUARI 2007

Uw oplossing is slechts 1
telefoontje van u verwijderd.

- 3.2GHz Celeron Intel processor
- 512MB RAM geheugen
- snelle 80GB harddisk
- incl. DVD drive (alleen-lezen)
- incl. officiële Windows XP Professional
- incl. toetsenbord en muis
- excl. Monitor
- incl. 2 jaar garantie

625,-

530,-

IDEAAL VOOR INTERNET EN SCHOOL
GEWELDIG COMPLEET PC SYSTEEM

Wat doen
wij voor u ?

Reparatie van uw PC
systeem of notebook

Uitbreiding en sneller
maken van uw PC.
Grotere harddisk, meer
geheugen, etc.

ADSL, Internet en e-mail
aansluiten

Draadloze netwerken en
installatie

Anti-virus en anti-spyware
beveiliging + verwijdering

Aansluiten printer en
andere randapparatuur

Computer en netwerk APK

PC ADVIESBURO
VOOR AL UW PC PROBLEMEN

HP W20 monitor
- 20inch breedbeeld monitor
- scherpe resolutie: 1600x1050
- snelle ververssnelheid van 5ms
(ideaal voor spellen)
- incl. ingebouwde speakers
- VGA en DVI ingang
- incl. 1 jaar garantie

385,-

325,-

FANTASTISCH MOOI SCHERM

HP Color Laserjet 2600N
- snelheid: 8pag/minuut zw
- snelheid: 6pag/minuut kleur
- USB2 en Ethernet interface
- 4x in-line toner (ingebrepen)
- toners geschikt voor 6000 pagina’s
- incl. 1 jaar garantie

525,-

425,-

IDEAAL VOOR SCHOOL EN WERKSTUKKEN
FANTASTISCHE KLEUREN PRINTER

INSTALLEREN VOORGENOEMDE COMPUTER, MONITOR EN PRINTER
- Wij kunnen deze voorgenoemde configuratie ook compleet
installeren en aan uw wensen klaar maken en bij u afleveren
en aansluiten.
- Onder compleet installeren verstaan wij het compleet veilig op uw
wensen inrichten en klaar maken. Plus het installeren van uw software
en eventueel overzetten van uw gegevens.
- Tevens leveren wij het geheel bij u thuis af.

295,-

220,-

** Eventueel te installeren software dient u zelf echter paraat te hebben !..

Lingewei 53
4004 LK Tiel
Nederland
www.pc-adviesburo.nl
Telefoon:

0344 - 63.00.57

Fax:

0344 - 625.161

E-mail:

info@pc-adviesburo.nl

Kortom: Wij kunnen alles voor u uitvoeren en leveren, voor
een betaalbare prijs !..

BEL: 0344 - 63.00.57
** alle prijzen zijn inclusief btw **

