
Alle vermelde prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend en in euro’s, incl. 21% BTW en eventuele thuiskopieheffing. Aanbiedingen zijn geldig t/m maandag 8 april 2019 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. IT’s Amazing is een uitgave en een handelsmerk van Complies BV. Ook het IT’s Amazing logo is eigendom van Complies BV. 

AMAZING

AMAZING

Bestel ook online op Of bezoek ons op:
www.its-amazing.nl

Openingstĳden
Maandag:   09.00 - 17.00 uur
Dinsdag:   09.00 - 17.00 uur
Woensdag:   09.00 - 17.00 uur
Donderdag:   09.00 - 17.00 uur
Vrĳdag:   09.00 - 17.00 uur
Zaterdag:   09.00 - 13.00 uur

PC of laptop defect?
Ook deze kunnen wĳ vakkundig
voor u repareren. Neem gerust
contact op voor een vrĳblĳvende
offerte!

Repareren doen
 wij ook!

Ons dealernetwerk van aangesloten IT’s Amazing dealers is een groep 
van zelfstandige IT ondernemers met een passie voor hun vak en de 
producten. Door kennis te delen, gezamenlijk in te kopen en constant 
samen te werken kunnen wij qua prijs maar ook op het gebied van 
service de concurrentie aan met zowel de online- als de
offlinewereld. Onze krant komt 6x per jaar uit en is een selectie van het 
assortiment dat wij voor u klaar hebben liggen. Benieuwd wat we nog 
meer kunnen? Laat u verbazen. Wij installeren uw software, schonen 
uw PC’s op, repareren, upgraden etc.

Vragen? Neem dan gerust
telefonisch contact met
ons op via  0117-308311 

 ULTILITY 

 ULTILITY 

 Markt 22  in  Oostburg 

Snelle 15” notebook van Asus met een FullHD scherm. Uitgerust met de nieuwste generatie 
Intel® Core™ i5 Processor en snelle Solid State Drive. Standaard wordt de laptop geleverd 
met 8GB intern geheugen zodat u direct voor de komende jaren bent voorzien van de laatste 
techniek

15” 256GB 8GB Windows 10i5-8250u
FullHD SSD Geheugen SoftwareProcessor

15” FullHD scherm
8e generatie i5

Asus 15” Notebook

82,95

599,95

399,95

Lenovo 15” Notebook
Veel rekenkracht dankzij de 6e generatie Intel Core i3 
processor, voorzien van numeriek keypad, geschikt voor 
dagelijks gebruik.

15” 240GB 4GB Windows 10i3-6006u
FullHD SSD Geheugen SoftwareProcessor

Ubiquiti UniFi Indoor Accespoint
Een van de beste accespoints op dit moment verkrijgbaar. De accespoints zijn met de 
meegeleverde software als Mesh-Netwerk in te stellen. Hierdoor heeft u overal in huis of kantoor 
een perfect Wifi  bereik op zowel 2.4Ghz als 5Ghz. De UAP-AC-PRO opereert daarnaast zelfs op 
snelheden tot 1300 MB/ps.

15” FullHD Scherm
240GB SSD-schijf

UAP-AC-PRO

UAP-AC-LITE

€ 139,95

HP Desktop

HP Monitor 27” Philips Monitor 23,8”

Razer Gaming HeadsetRazer Gaming Toetsenbord

Kaspersky Internet Security Kaspersky Antivirus

599

4994

2924
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95

9595
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Met krachtige hardware, betrouwbare 
performance en veel opslagruimte wordt uw 
dagelijkse computergebruik veel leuker. Geniet van de briljante kwaliteit die u zocht voor 

een verrassende prijs, die dit 27-inch Full HD-
scherm met HDMI nog aantrekkelijker maakt.

Een perfect allround scherm met verbluffende beel-
den van rand tot rand. Compact ontworpen en prettig 
voor uw ogen. Voorzien van HDMI en Displayport

Voor een optimale beleving van uw 
games en muziek.

Mechanisch USB toetsenbord met 
RGB-verlichting

Beveiliging voor 1 gebruiker. Beveiliging voor 1 gebruiker.

Geniet van de briljante kwaliteit die u zocht voor 

Razer Gaming Headset

49 95

een verrassende prijs, die dit 27-inch Full HD-
scherm met HDMI nog aantrekkelijker maakt.

Game nog beter ervaren!
3.5 jack aansluiting

159,95

Geniet van de briljante kwaliteit die u zocht voor 

Logitech MK330 Desktop

39,95Draadloos toetsenbord en optische 
muis. 

109,95

240GB 8GBi5-8400U
SSD GeheugenProcessor

Wees er snel bij!
OP=OP!

 Xiaomi Mi Band 3
Deze polsband houdt de hele dag uw beweging bij. 
Zo telt de activity tracker uw stappen en meet hij uw 
afstand. Dankzij de hartslagsensor aan de achterkant 
van de tracker houdt u ook uw hartslag in de gaten.

34,95

Microsoft Offi ce 2019
Home & Student

Microsoft Offi ce 2019
Home & Business

127

249

,

,

50

95

Zakelijk pakket met de volgende 
programma’s:
Word, Excel, PowerPoint en Outlook

Offi cepakket voor thuisgebruik met de 
volgende programma’s:
Word, Excel, PowerPoint en OneNote

3 gebruikers
€ 29,95

Wees er snel bij!
OP=OP!

499,95

669,95

W10
Software




