
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.twentepc.nl

Voor reparatie en onderhoud geopend!
Bel ons voor de bezorgmogelijkheden in jouw buurt

Windows 10
Software

HP 15 Notebook

15” 256GB 8GBi5-1035G1
FullHD SSD GeheugenProcessor

Wees er snel bij!
OP=OP!

629,95
699,95

Ben je op zoek naar een snelle laptop? Met deze notebook ben je helemaal klaar 
voor alle hedendaagse en toekomstige taken. De nieuwste generatie Intel i5 
processor en de snelle SSD zorgen voor geweldige prestaties.

Ewent USB3.1 Hub

Logitech Z906 5.1 Speakerset

Ewent Draadloze Desktop set

Conceptronic FullHD Webcam

Ewent Draadloze muis

Razer DeathAdder muis

Ewent Power Block

Logitech G413 Gaming Keyboard
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Breid je laptop of PC uit met 
maar liefst 4 extra USB3.1 
aansluitingen

Laat je overdonderen door de zeer complete 
set. Een 5.1 speakersysteem van Logitech met 
500 Watt RMS vermogen die je woonkamer tot 
een ware bioscoopzaal omtovert.

Draadloos toetsenbord met 
low-profile toetsen en  
draadloze muis.

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

Ergomomische draadloze 
muis met ingebouwde  
oplaadbare accu

Deze gaming muis is zeer 
geschikt voor shooter games. 
Bedraad, dus verzekerd van 
een goede verbinding.

Met dit powerblock voorzie je 
3 elektrische apparaten en 3 
USB-apparaten tegelijkertijd 
van stroom.

Gaming Keyboard met  
aluminium afwerking die is  
gemaakt voor gamers die op 
zoek zijn naar kwaliteit. 

Maak je bureau/huiswerkplek compleet met o.a

4 extra
USB poorten

Windows 10 Windows 10
Software Software

Lenovo IdeaPad 3 Notebook Asus X541SA Notebook

15” 15”256GB 256GB8GB 4GB i3-1005G1 N3700
FullHD FullHDSSD SSDGeheugen GeheugenProcessor Processor

Wees er snel bij! Wees er snel bij!
OP=OP! OP=OP!

Deze stijlvolle Lenovo 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. 

Deze betaalbare laptop van Asus is geschikt voor 
alledaagse taken. Zo is het gebruik van internet of 
kantoorprogramma’s geen enkel probleem.   
De Intel N3700 processor zorgt voor soepel werk, 
terwijl de SSD ervoor zorgt dat je de laptop snel 
opstart.

499549 ,, 9595

Philips 21,5” FullHD Monitor Acer 24” FullHD Monitor iiyama 23.6” Touchscreen Hannspree 28” 4K Monitor
Standaard monitor zonder 
poespas maar wel de meest 
gangbare aansluitingen. Hierdoor 
bijna overal op aan te sluiten.

Zeer scherp geprijsde FullHD 
monitor van Acer. Mooie 
tussenmaat monitor met alle 
gangbare aansluitingen.

Fraai scherm met touchscreen. 
Schikt voor zowel zakelijke 
toepassingen als voor thuis.

Groot formaat scherm met een 
4k resolutie van 4096 × 2160. 
Met twee digitale aansluitingen 
helemaal van deze tijd.

HDMI 
VGA 
 

HDMI 
VGA 
 

HDMI 
VGA 
DVI 

HDMI 
DP 
 

89,95 109 169 209, , ,95 95 95
TOPDEAL!

259,95

Wees er snel bij! Wees er snel bij! Wees er snel bij! Wees er snel bij!
OP=OP! 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 1 maart 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

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 eventuele         
bezorgmogelijkheden
- 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.

Advies nodig? Of wil je bestellen? Bel ons dan gerust met je vragen op: 0548-744102

TWENTE PC

TWENTE PC 
Oranjestraat 6 
7461 DL Rijssen 
 
Telefoon: 0548-744102 
Internet: www.twentepc.nl 
E-mail:  info@twentepc.nl

Openingstijden: 
Maandag: 09:00 - 17:00 uur  
Dinsdag: 09:00 - 17:00 uur 
Woensdag: 09:00 - 17:00 uur 
Donderdag: 09:00 - 21:00 uur 
Vrijdag:  09:00 - 17:00 uur 
Zaterdag: 09:00 - 17:00 uur 
Zondag: Gesloten 

Ook bereikbaar 
via

06-22 30 93 61

TWENTE PC



Intenso Externe harde schijf Logitech M185 Draadloze muis LG NanoCell 49” 4K UltraHD SmartTV Philips 4K UltraHD SmartTVUbiquiti UniFi Access Point
Backup alle bestanden veilig voor de 
toekomst. Compacte 2.5 inch behuizing en 
supersnel via de USB3.0 aansluiting.

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

Deze 4K TV van LG bezit dé ideale specificaties en is ook gericht op de toe-
komst. Het model bevat 4K Active HDR, 100Hz en HDMI 2.0. Perfect voor de 
Next-Gen consoles van Playstation en Xbox. 

Geniet van haarscherpe beelden op dit prachtige 4K scherm van Philips. Een 
optimale prijs voor de fantastische prestaties die deze TV levert. 

Zet een draadloos netwerk op in kantoor 
of gewoon thuis met Ubiquiti access 
points. Eenvoudig in te stellen via de app. 

2TB opslag

1TB opslag

M1 - 1 pack

4TB opslag

€ 69,95

€ 49,95

€ 89,95

Lenovo IdeaPad 3 Notebook

Apple MacBook Pro 2019

HP 15-DB12 Notebook

HP 17-DY20 Notebook Samsung Galaxy Tab A7 2020

Acer Aspire

Huawei MatePad T10 HP All-in-one Desktop PC

Universele laptop van Lenovo met AMD Athlon 
3050U, 4GB werkgeheugen en een snelle SSD. 
Betaalbare laptop, geschikt voor alledaagse taken.

Geniet van vlijmscherp beeld en snelle reken-
kracht door optimale componenten. Ideaal is 
het lichte gewicht en de 13.3 inch afmeting.

Deze populaire laptop van HP bevat een Ryzen 7 
processor, 8GB geheugen en dubbele opslag  
middels een snelle 256GB SSD en 1TB HDD 

Deze laptop heeft een groot formaat touchscreen. 
De combinantie van een 256GB SSD en een 1TB 
harde schijf maken hem helemaal compleet.

Het geluid uit de tablet is levensecht dankzij de 
dubbele stereospeakers met Dolby Atmos 3D 
geluid. Beschikbaar in meerdere kleuren. 

Op het grotere 17.3 inch scherm van deze laptop 
komen heldere, natuurlijke kleuren tot leven. De 
laptop start razendsnel op door de aanwezige SSD.

Stijlvolle metalen behuizing, prachtig scherm met 
hoge resolutie en prima audio. Download apps ge-
makkelijk via de Huawei AppGallery, Petal Search of 
zet het over via je oude apparaat via Phone Clone.

15”

13”

15”

17” 10.3”

17”

9.7”

256GB

128GB

256GB

256GB 32GB

256GB

32GB

4GB

8GB

1TB

1TB

8GB

8GB 3GB

8GB

2GB

 AMD Silver

 i5-8257U 

 Ryzen 7

I5-10210U OctaCore 

N5000

 OctaCore 

FullHD

Retina

FullHD

Touch FullHD

FullHD

FullHD

SSD

SSD

SSD

SSD Opslag

SSD

Opslag

Geheugen

Geheugen

HDD

HDD

Geheugen

Geheugen Geheugen

Geheugen

Geheugen

Processor

Processor

Processor

Processor Processor

Processor

Processor
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Windows 10

MacOS

Windows 10

Windows 10 Android

Windows 10

Android 10

Software

Software

Software

Software Software

Software

Software

IPS

HP DB1100 Notebook
Deze Ryzen 5 laptop is perfect geschikt voor zakelijk 
én thuis gebruik. Ook is deze krachtmachine geschikt 
voor bijvoorbeeld fotobewerking. Je slaat al je  
programma’s en bestanden gemakkelijk op via de 
maar liefst 1TB HDD. Door de snelle SSD start je de 
laptop tevens erg snel op.

15” 256GB 1TB 8GB Windows 10Ryzen 5
FullHD SSD HDD Geheugen SoftwareProcessor

599,95

1996 ,, 9595

TP-Link Deco Mesh System

59,95Ideaal om in het hele huis een naadloze 
WiFi-dekking te creëren. Al je apparaten 
maken automatisch verbinding met het 
sterkste signaal.

E4 - 2 pack
€ 74,95

HP Deskjet All-in-one

69,95- Maak afdrukken, scans en kopieën.  
- Automatische documentinvoer. 
- WiFi printer met E-Print en AirPrint.

Canon Pixma All-in-one

69,95- Maak afdrukken, scans en kopieën.  
- Automatisch documentinvoer en  
   dubbelzijdig printen.  
- WiFi printer voor draadloos printen.

529,95

Bestel ook online op www.its-amazing.nl
En blijf genieten van de lokale service die wij je bieden! Wij bezorgen het GRATIS bij je thuis! 

uit de Huawei
Touch Bar Download apps
Met handige

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

Wees er snel bij! Wees er snel bij!

Wees er snel bij!

Wees er snel bij!
OP=OP!

RENEW
OP=OP!

OP=OP!

OP=OP!

AC-LR Long Range 
- 1,317Gbps 
- 1x Gigabit Ethernet 

Met Touchscreen!

E4 - 3 pack
€ 99,95

S4 - 3 pack
€ 129,95

Tot 1200Mbps

Samsung Galaxy Fit2 
Activity Tracker
Smartwatch met app-notificaties,  
hartslagmeter en activiteitentracker 
voor een fit begin van 2021!  

44,95

Windows 10

Windows 10 Windows 10

Software

Software Software

HP Desktop PC Lenovo 
IdeaCenter 3

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!

Deze desktop van HP is geschikt voor alledaagse taken. Het internetten 
of het gebruik maken van kantoorprogramma’s is geen enkel probleem. 
Door de SSD start de PC erg snel op. 

Krachtige desktop van Lenovo, waarmee je verschillende taken 
razendsnel kunt uitvoeren. De nieuwste Intel i5 processor heeft veel 
rekenkracht en de SSD zorgt ervoor dat je de PC snel opstart. 

23.8” 240GB

256GB 256GB

1TB 8GB

4GB 8GB

Ryzen 5

AMD Silver  i5-10400

Touch SSD

SSD SSD

HDD Geheugen

Geheugen Geheugen

Processor

Processor Processor

339,95

Maak je PC compleet 
met de juiste  
accessoires! 
Kijk voor een compleet 
overzicht op de achterkant 
van onze folder.

699,95
TOPDEAL!

49” 58”
124cm 165cm

Met Touchscreen!

519619 ,, 9595


