jouw digitotaal dealer

volg ons op

www.digitotaal.nl

Win een van de
4 GRATIS fietsen
t.w.v. €599,Back to school met een nieuwe fiets bij aankoop van een
nieuw Acer of Asus notebook met Kaspersky beveiligingspakket
Zie pagina 5 voor meer informatie.

GRATIS
Samsung
Bookcover
t.w.v. €49,95*

Keuzestress?
Digitotaal helpt jou bij de keuze van je nieuwe notebook.

Tab A 2016

Zie pagina 2.

Zie pagina 20.

DIGIDEAL

DIGIDEAL

599.00

449.00

486.77 excl. btw

329.75 excl. btw

589.00*

399.00*

VivoBook R702UA-BX327T

Aspire 3 A315-21-44QB

Zie pagina 3.

Zie pagina 4.

Digitotaal Consument

Welke laptop heb jij komend studiejaar nodig?
Het uitzoeken van een laptop kan lastig zijn. De Digitotaal specialisten helpen jou graag om de beste laptop te vinden die
naadloos aansluit bij jouw wensen. Kijk voor jouw Digitotaal specialist op www.digitotaal.nl/winkels

Dagelijks gebruik

Techniek & Entertainment

Internet
Mail
Tekstverwerken

Eenvoudige fotobewerkingen
Filmpjes bekijken

Studie & Onderweg

Foto & Videobewerking

Tekstverwerken
Presentaties
Eenvoudige foto’s bewerken
Draagbaar

Video’s bewerken
Adobe Photoshop
Games
Grafische kaart

499.00

599.00

Ideapad 320-15ISK

Ideapad 320-15IKBN

412.39 excl. btw

495.04 excl. btw

SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

15.6"

I3-6006U

256GB

4GB

15.6"

i5-7200U

256GB

6GB

SSD

DDR4

FULL HD

SSD

DDR4

FULL HD

AS

799.00

1189.00

660.33 excl. btw

982.64 excl. btw

TOUCH SCREEN

Ideapad 320-15IKBN

YOGA 520-14IKB

SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

15.6"

i7-7500U

256GB

2x4GB

14"

i3-7100U

256GB

4GB

SSD

DDR4

FULL HD IPS

SSD

DDR4

FULL HD

Digitotaal Consument

ASUS VivoBook S
Prestaties zijn alles
699.00

659.00
544.62 excl. btw

GRATIS
ASUS
muis!*
VivoBook S K406UA-BM219T
SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

14"

i5-8250U

128GB

4GB

SSD

DDR4

FULL HD IPS

• Fingerprint • Wireless 802.11 ac/b/g/n + BT4.0
* Bij aankoop van iedere ASUS notebook uit de folder

SUS voorraaduitverkoop ASUS voorraaduitverkoop ASUS voorraaduitverkoop ASUS
599.00

GRATIS
ASUS
muis!*

589.

00

486.77 excl. btw

VivoBook R702UA-BX327T

799.00

GRATIS
ASUS
muis!*

749.00
619.00 excl. btw

VivoBook Flip TP510UA-E8016T

SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

17.3"

i3-7100U

128GB

4GB

15.6"

i3-7100U

128GB

8GB

SSD + 500GB

DDR4

FULL HD IPS

SSD + 1TB

DDR4

HD+

• VGA web camera • Wireless 802.11 ac/b/g/n +BT4.1

549.00

• Fingerprint • Wireless 802.11 ac/b/g/n + BT4.0

GRATIS
ASUS
muis!*

453.71 excl. btw

A705UA-BX319T

649.00

GRATIS
ASUS
muis!*

599.

00

495.04 excl. btw

VivoBook S K406UA-BM141T

SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

17.3"

4405U

250GB

8GB

14"

i3-7100U

128GB

4GB

SSD

DDR4

FULL HD

SSD

DDR4

HD+

• VGA web camera • Wireless 802.11 ac/b/g/n

Bij aankoop van een laptop uit de folder van Asus of Acer en een beveiligingspakket van Kaspersky maak je kans op een van de 4 Union fietsen t.w.v. €599,-!

• Wireless 802.11 ac/b/g/n

WIN EEN FIETS!

Digitotaal Consument

Acer Aspire 5,
iedere dag in stijl
naar school
699.00

649.00

577.68 excl. btw

536.36 excl. btw

Swift 3 SF314-54-51BJ
Aspire 5 A515-51G-54TA
SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

VIDEOKAART

15.6"

i5-8250U

256GB

6GB

2GB

SSD + 1TB

DDR4

MX130

FULL HD

399.00

SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

14"

i5-8250U

256GB

4GB

SSD PCIe

DDR4

FULL HD IPS

• Intel® UHD Graphics 620 • Thin & light design • Verlicht toetsenbord

499.00

329.75 excl. btw

749.00

412.39 excl. btw

619.00 excl. btw

DVDRW

Swift 1 SF113-31-P9BN
Aspire 3 A315-21-44QB

SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

13.3"

N4200

256GB

4GB

15.6"

A4-9120

256GB

4GB

FULL HD IPS

QUAD CORE

SSD

DDR3L

SSD

DDR4

FULL HD

• Radeon™ R3 Graphics

• Intel HD Graphics 505 • Thin & light design
• 2x2 Intel 7265AC wireless LAN • 10h batterijduur
®

Bij aankoop van een laptop uit de folder van Asus of Acer en een beveiligingspakket van Kaspersky maak je kans op een van de 4 Union fietsen t.w.v. €599,-!

Aspire 5 A517-51G-57M8
SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

17.3"

i5-8250U

128GB

6GB

2GB

SSD + 1TB

DDR4

MX130

FULL HD

WIN EEN FIETS!

VIDEOKAART

Digitotaal Consument

Win een Union fiets
t.w.v. €599,- en begin in stijl
aan het nieuwe schooljaar!
Bij aankoop van een nieuwe laptop in combinatie met een van de
drie onderstaande Kaspersky beveiligingspakketten maak je nu kans
op één van de vier fietsen van Union! Deze actie is alleen geldig bij
aankoop van een ACER of ASUS notebook uit de folder!.

Bekijk de actievoorwaarden via de QRcode.
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39.95

95
Microsoft
.

24.75 excl. btw

59.95

41.28 excl. btw

41.28 excl. btw

Premium
beveiliging

Essentiële
beveiliging

Ultieme
beveiliging

Internet Security 2018

Antivirus 2018
Bescherming tegen virussen, ransomware en meer.
Laat je pc presteren zoals bedoeld.
Eenvoudige beveiliging met online beheer.
Ook voor 3 gebruikers beschikbaar €44,95 incl.
€37,14 excl

Beschermt je tegen cybercrime.
Helpt je privéleven privé te houden.
Vergroot je veiligheid tijdens online winkelen
en bankieren.
Ook voor 3 gebruikers beschikbaar €49,95 incl.
€41,28 excl

Total Security 2018
Voor drie gebruikers. Beschermt je gezin op elk
apparaat, zodat iedereen veilig winkelt, surft, streamt
en social media gebruikt. Met o.a. Password-manager.

Microsoft

Refurbished Apple producten
Renewd is het kwaliteitsmerk voor refurbished Apple producten. De toestellen bevatten 100% originele Apple onderdelen en zijn nauwelijks van nieuw te onderscheiden.
Renewd staat voor duurzaamheid. Zo geef je Apple producten een tweede leven en belanden ze niet op de vuilnisbelt. Renewd toestellen worden geleverd in eigen duurzame
verpakking inclusief oplader, datakabel en 2 jaar garantie.
• Gecontroleerd op 83 kritieke punten • In perfecte technische conditie • Worden voorzien van de nieuwste iOS software • Gratis gebruik van de pick-up en retour garantieservice.
2ND by Renewd is een label dat valt onder Renewd. 2nd by Renewd toestellen worden geleverd exclusief oplader en datakabel en inclusief 1+1 jaar garantie.

699.00
577.68 excl. btw

699.00
577.68 excl. btw

289.00
238.84 excl. btw

265.00
219.00 excl. btw

Microsoft
iPad 2017 WiFi - Space Gray
MacBook Air

MacBook Pro

• 13 inch • Intel® Core™ i5 • 4GB
• 128GB SSD • Lichte gebruikerssporen
Type: RND-MD760NL

• 13 inch • Intel® Core™ i5
• 4GB • 500GB HDD
Type: RND-MD101NL

• 32GB • 9,7 inch
• 8.0 megapixel achtercamera • iOS 11
Type: 2ND-T80132
Silver: 2ND-T80232
Gold: 2ND-T80332

Refurbished iPhone 6 – 16GB
• 64GB • iOS 11 • 100% originele onderdelen
Space Gray: RND-P60116
Silver: RND-P60216
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Begin je nieuwe schooljaar goed:
39.50

69.95

32.64 excl. btw

19.95

57.80 excl. btw

16.48 excl. btw

DEEL
& WIN
EEN HOOFDTELEFOON!
5x kans! Houd onze
Facebook-pagina
in de gaten.

Bluetooth speakers
Draadloze hoofdtelefoon
W800BT Voor onderweg naar school. Gaat
35 uur mee. Zowel draadloos als bedraad te
dragen. Inclusief USB oplaadkabel.

M2290BT Om al je muziek of films
op af te spelen, maak gemakkelijk
verbinding met je telefoon, PC, TV
of laptop via bluetooth en speel
direct af.

In-ear telefoon
P265 Makkelijk om onderweg
muziek te luisteren, films te
kijken of te bellen.

18.00

29.95

36.75

M185 muis

MK270

K400 plus Wireless
Touch keyboard

Draadloze muis

Draadloze combinatie

Draadloos keyboard

14.87 excl. btw

24.75 excl. btw

19.90

37.99

16.44 excl. btw

Lenovo

6

30.37 excl. btw

55.00

31.39 excl. btw

Lenovo

45.45 excl. btw

LenovoDraadloze oortjes

Powerbank

Powerbank

• PowerCore 5000
• 5000mAh
Type: A1109G11

• PowerCore 15600 Lithium-Ion (Li-Ion)
• 15600mAh
Type: A1252G11

• Soundcore Arc
•B
 luetooth, USB-aansluiting
• Levensduur accu/batterij: 10 uur
Type: A32610F1

Digitotaal Consument

Back to School in stijl!
VANAF

19.

49

16

10
.

24.99

20.65 excl. btw

49.49

41.28 excl. btw

excl. btw

DEEL
& WIN EEN
RUGTAS!
5x kans! Houd onze
Facebook-pagina
in de gaten.

LAPS Laptop Sleeve
•S
 chermcompatibiliteit: 11 INCH
•O
 ok beschikbaar in 13 €23,99
14 €25,99 en 15 €29,99 INCH
•O
 ok andere maten in diverse
kleuren verkrijgbaar.

Jaunt rugtas
• Schermcompatibiliteit: 15,6 INCH
• Bevat veel accessoirevakken.

49.00

Berkeley Rugtas
• Schermcompatibiliteit: 15.6 INCH
•S
 tevige rugtas in een sportief jasje, enorm veel
ruimte voor een tablet, accessoires etc.

6.95

40.49 excl. btw

13.50

5.74 excl. btw

11.15 excl. btw

ASUS

Canvio® Basics
Draagbare externe harde schijf 500GB
• Zwart matte behuizing
• USB 3.0 (USB 2.0 compatibel)

24.90

20.57 excl. btw

USB flash drive 3.0

MicroSD Klasse 10

• 16GB €6,95 incl. €5,74 excl.
• 32GB €9,95 incl. €8,22 excl.
• 64GB €18,95 incl. €15,66 excl.

• 16GB €13,50 incl. €11,15 excl.
• 32GB €18,50 incl. €15,28 excl.
• 64GB €28,95 incl. €23,92 excl.

139.00
114.87 excl. btw

119.00

98.34 excl. btw

HP Sprocket Pocket printer

Super Multi optisch
ASUS
schijfstation
Brand en bekijk DVD’s overal met deze
dvd-brander van LG. Hij wordt volledig
gevoed door zijn USB-aansluiting.
Type: GP57EB40AUAE10

Microsoft Office
Home & Student 2016

• Voor 1 gebruiker ASUS
• Word, Excel, Powerpoint, OneNote
• Bevat geen Outlook
• Geschikt voor Windows
Type: 79G-04757

Direct. Deelbaar. Plezier.
Bewaar de leuke momenten met je
vrienden op foto's of stickers van 5x7,5
cm die je direct kunt delen.
ASUS
De HP Sprocket print via bluetooth
foto`s af op 2x3’’ ZINK fotopapier.
Deze mobiele printer werkt met ZINK
technologie, zodat je geen inktcartridge
hoeft te gebruiken.
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De voordelen van een SSD
Geef je PC of notebook een snelheidsboost door jouw oude trage harde schijf te vervangen voor
een supersnelle SSD! De voordelen van een SSD opslagapparaat ten opzicht van een harde schijf
zijn groot. Een SSD is sneller, zuiniger, koeler, stiller én lichter dan een oude harde schijf.

103.00

71.50

85.12 excl. btw

T5 250GB SSD
De Samsung T5 externe SSD om data op
hoge snelheid over te schrijven en overal mee
naartoe te nemen. De nieuwste, veiligste en
snelste externe SSD van Samsung!

91.50

59.09 excl. btw

75.61 excl. btw

860 EVO 250 GB interne SSD

970 EVO NVMe M.2 250GB
Interne SSD

Kies uit de 2,5 inch voor pc’s en laptops,
en de SATA-gebaseerde M.2 (2280) of de
mSATA voor ultradunne devices. Om jouw
device nog sneller op te laten starten en
voor krachtige prestatie verbetering.

Om de prestaties van je device direct
enorm te verbeteren, nog sneller
gamen of het stroomlijnen van grafisch
veeleisende workflows.Tot wel 3X sneller
dan de 860 EVO.

Maak kennis met
Windows 10 in S-modus

349.00
288.42 excl. btw

Streamlined for Security
and Performance
Doe met Windows 10 in S-Modus wat jij wilt met
bescherming waarop je kunt vertrouwen en met
blijvende prestaties. Met Windows 10 in S-modus zijn
in de Microsoft Store al jouw favoriete toepassingen
verkrijgbaar, zoals Office, Evernote en Spotify, waar ze
door Microsoft zijn geverifieerd voor beveiliging.
Bewaar bestanden in je favoriete cloud, zoals OneDrive
of Dropbox, en open ze vanaf elk apparaat dat je kiest.
Bekijk in de Microsoft Store duizenden apps, en mocht
je niet precies vinden wat je zoekt, kun je gemakkelijk
op elk gewenst moment uit de S-modus gaan en op het
web naar meer mogelijkheden zoeken.

What about Google Chrome Devices
Een Chromebook werkt op het Chrome-besturingssysteem van Google en is snel, licht en
gebruiksvriendelijk. Met Chrome OS start een Chromebook in enkele seconden op, maakt een
back-up van je bestanden in de cloud en beschikt over ingebouwde virusbeveiliging.

Swift 1 SF113-31-C53K - Sakura Pink
SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

13.3"

N3160

64GB

GEHEUGEN

4GB

FULL HD

QUAD CORE

eMMC

DDR3L

• HD webcam with 2 Microphones • Fingerprint Reader
• Type: NX.GPPEH.003, IPS LED panel
Ook in zilver verkrijgbaar type: NX.GP2EH.006

399.00
329.75 excl. btw

Chromebooks werken niet met traditionele pc-applicaties maar met web gebaseerde apps.
Ze worden geleverd met je favoriete Google-functionaliteiten, zoals Google Zoeken, Gmail,
YouTube en Hangouts. Personaliseer je Chromebook met nog duizenden andere apps uit de
Chrome Web Store. Voor software als Microsoft Office, iTunes of Skype zijn online alternatieven
beschikbaar als Google Documenten, -Presentaties, -Spreadsheets, Spotify of Hangouts in de
Chrome Web Store.

Geen onderhoud
Chrome OS beschikt over
automatische updates,
waardoor beveiliging- en
software-updates worden
gedownload en geïnstalleerd.
Uren verspillen aan het
installeren van updates behoort
ook tot het verleden.

8

Geen zorgen
Met de ingebouwde
beveiliging ben je
beschermd tegen
virussen en malware.
Installeren van
beveiligingssoftware
op jouw Chromebook
is niet nodig.

SUPER
SCHERP
GEPRIJSDE
250GB SSD'S

Ingebouwde cloud
Raak nooit meer bestanden
of foto's kwijt. Je hebt
overal veilig toegang tot je
documenten. Sla bestanden
gemakkelijk op in Google
Drive. Hiermee kun je overal
en op al je apparaten verder
gaan waar je gebleven was.

Chromebook CP5-471
SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

14"

3855U

64GB

4GB

SSD

DDR3

FULL HD IPS

• Chrome OS™ • Type: NX.GDDEH.001

Digitotaal Consument

Overal WiFi, ook in de tuin
De zomer staat voor de deur, en dat betekent urenlange ontspanning in de buitenlucht. Met een stabiele WiFi-verbinding voor
tablet en smartphone kunt u probleemloos muziek en video’s streamen. Dankzij de dLAN® WiFi Outdoor kan jouw tuinfeest
gewoon doorgaan. In combinatie met een devolo dLAN®-adapter gebruik je jouw elektriciteitsnetwerk als datakabel en verander
je elk stopcontact in een WiFi-hotspot. Tablets, smartphones en laptops profiteren van snelle WiFi. En dankzij de mesh-functie
heb je overal WiFi, waar je ook bent. Met de range+ Technology is zelfs die afstand tot het tuinhuis te overbruggen.

169.90

REIKWIJDTE: 400M

140.41 excl. btw

39.95

33.01 excl. btw

dLAN® 550 duo+ 500Mbit/s
Ethernet LAN Wit 1stuk
dLAN WiFi Outdoor Powerline
WiFi in de tuin. Altijd. Snel en betrouwbaar. Let op: werkt alleen samen
met een bestaande devolo Powerline-kit.

Een losse adapter ter uitbreiding op je bestaande
powerline-netwerk. (Ook met wifi verkrijgbaar). Via deze
adapter maakt de powerline Wifi outdoor contact
met het internetnetwerk.

Snel, stabiel en overal internet.
Een losse adapter ter uitbreiding op je bestaande powerline-netwerk. (Ook met wifi verkrijgbaar). Via deze adapter maakt de powerline Wifi
outdoor contact met het internetnetwerk.

249.00
205.78 excl. btw

BEREIK: 600M

Deco M5
De TP-Link Deco M5 is een multiroom wifi systeem bestaande uit drie losse
stations. Deze drie stations communiceren allen met elkaar, waardoor je hele
woning wordt voorzien van één groot draadloos netwerk. Deco is de eenvoudigste
manier om in iedere hoek van jouw woning een sterk wifi-signaal te krijgen.
Ook verkrijgbaar in P7(met powerline) en M9 (tri-band wifi). Informeer bij de
Digitotaal partner voor de prijs.

57.95

47.89 excl. btw

Wireless AC1200
Dual Band Gigabit Router – DIR-842
Combineer de nieuwste, supersnelle Wi-Ficonnectiviteit met Gigabit Ethernet-poorten om
een probleemloze netwerkervaring te ervaren.
Geavanceerde beveiligingsfuncties, terwijl het grotere
bereik en de hogere betrouwbaarheid jou een stabiele
verbinding bieden, zelfs bij zwaar netwerkgebruik of
in ruimten die een slecht draadloos signaal hebben.

199.95
165.24 excl. btw

COVR AC1200 Dual Band Whole Home
Mesh Wi Fi System - COVR-C1202
De tijd dat snelle Wi-Fi alleen maar beschikbaar
was in bepaalde delen van je huis, is voorbij! Covr
zorgt ervoor dat jouw hele huis wordt gevuld met
een enkel, naadloos netwerk, waardoor onderbroken
verbindingen, uitvallers en dode hoeken tot het
verleden behoren.

29.90

24.71 excl. btw

FAST CHARGE-MODUS

7 Port USB 2 Hub - DUB-H7
De 7-poorts USB 2.0 Hub biedt een eenvoudige manier
om 7 extra USB-poorten toe te voegen aan uw pc of
Mac, zodat u meer apparaten kunt aansluiten.
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De beste monitor voor jouw gebruik!
INTERNET & SERIES: Gebruik je de monitor voornamelijk voor de dagelijkse computertaken, internet, én voor het afspelen van
je videobestanden, favoriete films en series? Denk er dan aan dat je voldoende pixels en Full HD kiest.
KANTOOR & SCHOOL: Gebruik je de monitor ook voor het schrijven van brieven, cv’s en school- & werk verslagen. Neem dan
voldoende pixels en zorg ervoor dat hij in hoogte verstelbaar is.
GRAFISCH & ENTERTAINMENT: Wil je een monitor voor de dagelijkse computertaken, én voor films en/of foto’s en video’s
bewerken? Zorg dan voor genoeg pixels en een snelle responstijd zodat er geen vertraging in je beeld komt.
MULTIMEDIA & GAMES: Wanneer je vaak games speelt is het wijs om te kijken naar een monitor met een korte responstijd en
wanneer dit wenselijk is. Een extra hoge resolutie kan wenselijk zijn.

199.00

45.00

164.46 excl. btw

37.19 excl. btw

Ultra wide 29 inch monitor
Multitasken op z’n best!

2x HDMI

Deze UltraWide monitor met Wide Full HD
resolutie, heeft een sRGB kleurdekking van
99%, waardoor je ware kleuren ziet. Super voor
het bewerken van hoge resolutie foto's en video's.
Speel je ook games, dan zorgt FreeSync ervoor
dat je geen tearing en stuttering (vertraging) ervaart.
• 5 ms responstijd • Freesync • IPS paneel
Type: 29WK500
Ook verkrijgbaar in 34 inch €349,- incl. €288,70 excl.

139.00

Monitorsteun enkel
Zorg voor optimale bewegingsvrijheid van uw
monitor met deze monitorarm van NewStar.
Montage is zeer eenvoudig via een bureauklem
of bureaudoorvoer. De arm is geschikt voor
een scherm t/m 32 inch en heeft 8 kg
draagvermogen.
Type: FPMA-D550BLACK

129.00

114.87 excl. btw

65.00

106.61 excl. btw

53.71 excl. btw

VGA
HDMI

DVI

MOTION BLUR REDUCTION

VGA

DISPLAYPORT

IPS PANEEL

24 inch monitor
• Full HD • 5 ms responstijd
• Kantelbaar
• FreeSync • IPS paneel
• Type: 24MP59G

22 inch monitor
• Full HD • 5 ms responstijd
• In hoogte verstelbaar • Kantelbaar
Type: 22MB37PU

Monitorsteun dubbel
Creëer een opgeruimd bureau en bevestig twee
monitoren van maximaal 32 inch aan het bureau
met deze dubbele monitorarm van NewStar.
Montage is zeer eenvoudig via een bureauklem
of bureaudoorvoer en het draagvermogen is 8 kg
per scherm.
Type: FPMA-D550DBLACK

579.00
478.51 excl. btw

149.00
DVI

123.14 excl. btw

HDMI
VGA
TN PANEEL

Aspire X3-780 I5710 NL1
• Intel® Core™ i5-7400 processor
•4
 GB DDR4 • 1TB HDD 7200 rpm
+ 128GB SSD
• Intel® HD Graphics 630
• Windows 10 Home

10

24 inch monitor
•
•
•
•

Full HD
1 ms responstijd
In hoogte verstelbaar, kantelbaar
Type: UM.FB6EE.045

Digitotaal Consument

57.99

44.

95

47.92 excl. btw

37.14 excl. btw

88.95

73.51 excl. btw

PIXMA TS6150
PIXMA MX495

PIXMA TS3150
Een betaalbare All-in-One Wi-Fi-printer voor scherpe
documenten en levendige foto's zonder witrand.

Een betaalbare en ruimtebesparende kleuren-All-inOne met Wi-Fi. Scan, kopieer en fax snel meerdere
pagina’s met de ADF voor 20 vel.

55.

13.

00*

45.45 excl. btw

50

10%

11.15 excl. btw

Een compacte All-in-One, print thuis prachtige
foto's en haarscherpe documenten. Maak eenvoudig
verbinding met een smartphone of tablet via Bluetooth
voor snel printen en scannen via Wi-Fi met de Canon
PRINT-app.

29.00

23.96 excl. btw

KORTING
D1 Wit
• 12mm x 7m D1 labelprinter-tape
S0720530

13.50

11.15 excl. btw

Labelprinter LT-100H
• Maximale labelhoogte: 12MM
• Type batterijen: AA
• Afdrukvoorbeeld
Type: S0883980

50%

CASHBACK*

Zie dymo.com/cashback voor
de actievoorwaarden.

20.00
16.52 excl. btw

LabelManager 280
• Maximale labelhoogte: 12MM
• Accu/batterij: Lithium-Ion (Li-Ion)
• Druk af in talloze kleuren, Afdrukvoorbeeld
Type: S0968920
*De folderprijs is inclusief de 10% korting

D1 Transparant

3 pack labelprinter-tape

• 12mm x 7m D1 labelprinter-tape
S0720500

• Metallic, geel, wit, 12 MM x 4M
S0721790

Je scriptie gewist of notebook gecrasht?
Stellar herstelt data van alle apparaten!
Dataherstel
• Smartphone data weg? Harde schijf, PC, Laptop kapot?
• Va ste prijzen
• Volledige data garantie
Bij Stellar zijn de ophaalservice, de materialen en het terugsturen van jouw gerecoverde data op
een gloednieuwe datadrager allemaal bij de prijs inbegrepen. Dat zorgt ervoor dat je vooraf precies
weet waar je aan toe bent en nooit te veel betaalt. Mocht jouw data onverhoopt niet
te redden zijn dan betaal je dus niets.
Jouw offerte wordt bepaald in de winkel, ga hiervoor naar
jouw Digitotaal specialist en wij helpen jou met al je vragen!
Kijk op www.digitotaal.nl/winkels

No cure
No pay

Digitotaal Zakelijk

Veilig. Slim.
Beschermd.
Schoonheid, duurzaamheid
en functionaliteit komen
samen als nooit tevoren.

1486.78

1561.16

1799.00 incl. btw

4G

1889.00 incl. btw

TOUCHSCREEN
360° FLEXIBILITEIT

EliteBook 1030 x360

EliteBook 1030 x360

SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

13.3"

i5-7200U

256GB

8GB

13.3"

i5-7200u

256GB

8GB

SSD

DDR4

FULL HD

SSD

DDR4

FULL HD

759.50

1453.72

Probook 450 G5

Elite x2 1012 G2

919.00 incl. btw

1759.00 incl. btw

SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

15.6"

i5-8250U

128GB

8GB

12.3"

i5-7200U

256GB

8GB

SSD

DDR4

FULL HD

SSD

DDR4

FULL HD

Vraag naar de mogelijkheden voor garantieuitbreiding
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Kies voor kantoor
een werkpaard
dat eruitziet als
een luxepaard

809.09
979.00 incl. btw

164.46
199.00 incl. btw

139.67
169.00 incl. btw

VGA

VGA

HDMI

HDMI

DISPLAYPORT

DISPLAYPORT

IPS PANEEL

IPS PANEEL

ProDesk 600 G3 Mini

EliteDisplay E243 Monitor

EliteDisplay E223 Monitor

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Intel core i5-7500T
256GB opslag
8GB geheugen
Windows 10 pro

23.8 inch Full HD
Responstijd 5 ms
4 richtigen verstelbaar
Microrand

21.5 inch Full HD
Responstijd 5 ms
Microrand
4 richtingen verstelbaar

495.04

164.46

599.00 incl. btw

199.00 incl. btw

DVI
HDMI
VGA

Veriton ES2710G

27 inch Curved monitor

•
•
•
•

•
•
•
•

Intel® Core™ i5-7400 processor
8GB DDR4 • 256GB SSD
Intel® HD Graphics 630 • Intel® H110
DVD-RW (DL) • Windows 10 Professional

Ingebouwde luidsprekers
Microrand
Responstijd 4ms
Type: ED273wimdx
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Krachtige prestaties en legendarische
betrouwbaarheid

921.48

1028.92

1081.81

ThinkPad L Series L380 Yoga T

ThinkPad T Series T480 T

ThinkPad X Series 2nd Gen X380 Yoga T

1115.00 incl. btw

1245.00 incl. btw

1309.00 incl. btw

SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

13.3"

i5-8250U

256GB

8GB

14"

i5-8250U

256GB

8GB

13.3"

i5-8250U

256GB

8GB

SSD

DDR4

FULL HD IPS

SSD

DDR4

FULL HD IPS

SSD

DDR4

FULL HD IPS

Een flexibele, robuuste en functionele bedrijfslaptop
die alles aankan.

De prestaties en duurzaamheid van onze
beste laptopserie.

Licht en dun, flexibel, met een lange gebruiksduur van
de batterij voor extreme mobiliteit.

648.76

759.50

866.94

785.00 incl. btw

919.00 incl. btw

1049.00 incl. btw

V Series V330-15IKB

ThinkPad Edge E580 T

ThinkPad L Series L580 T

SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

15.6"

i5-8250U

256GB

8GB

15.6"

i5-8250U

256GB

8GB

SSD

DDR4

FULL HD IPS

SSD

DDR4

FULL HD IPS

Eenvoudige, krachtige en veilige zakelijke laptops.
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Opvallend ontwerp, met tools voor kleine bedrijven.

SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

15.6"

i5-8250U

256GB

8GB

SSD

DDR4

FULL HD IPS

Een robuuste en functionele bedrijfslaptop die
alles aankan.

Digitotaal Zakelijk

40.49

49.00 incl. btw

49.58

53.71

60.01 incl. btw

65.00 incl. btw

CityLite Pro security
Backpack

CityLite notebooktas

CityLite Pro Rugzak

Lichtgewicht notebooktas voor het
veilig vervoeren van een notebook
van 12 tot 15,6 inch.
Type: TBT919GL

Een compacte rugzak voor het in stijl
en veilig vervoeren van je laptop van
12 tot 15,6 inch inhoud tot 14 liter.
Type: TSB937GL

Voor het in stijl en veilig vervoeren
van je laptop van 12 tot 15,6 inch
inhoud tot 24 liter.
Met RFID vak zodat je telefoon
en portemonnee niet gescimmed
kunnen worden.
Extra versteviging tegen stoten
en afgesloten rits zodat deze niet
ongemerkt geopend kan worden.
Type: TSB938GL

89.99

20.62

Docking Station Dual Display

Adapter

SenseVision USB3.0. Transformeer je
laptop tot een volledige werkplek.
• Supports Dual Display at Full HD
• 6 x USB, RJ45, Audio, Mic, DVI, HDMI
• Fast Batt Charge for Smart Phone
Type:CSV-3242HD

DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 Active Adapter.
Creeer meer HDMI poorten voor je PC.
• Converts DisplayPort 1.2 into HDMI 2.0 output
• Supports 3840 x 2160 at 60Hz
• Supports HDCP 1.3 and 2.2
Type: CAC-2070

108.89 incl. btw

24.96 incl. btw

Digitotaal doet meer voor je dan je denkt!
Leg je IT vraagstuk neer bij zakelijk@digitotaal.nl en wij helpen jou verder!

Gebruiksklaar
maken

Data
overzetten

Back-up
maken

APK voor
je device

Verloren data terughalen

Virus
verwijderen

Reparatie

Bedrijfsnetwerken

Softwareinstallatie

Systeembeheer

Managed
Printing

Uitleg/
demonstratie

Clouddiensten

Consultancy
op locatie

Inrichten
Office 365
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126.44
153.00 incl. btw

15.70

19.00 incl. btw

Etiket S0722370
• Aantal per rol 260 labels
• Labelhoogte 28 mm
• Labelbreedte 89 mm

20%

21.50

KORTING*

26.00 incl. btw
LabelWriter 450 Twin Turbo
• Maximale labelhoogte: 12MM
• Met de DYMO Label™ v.8 Software etiketten
ontwerpen en afdrukken vanaf jouw pc.
Type: S0838870
*De folderprijs is inclusief de 20% korting

114.04

Etiket S0722400
• Aantal per rol 520 labels
• Labelhoogte 36 mm
• Labelbreedte 89 mm

22.00

138.00 incl. btw

26.62 incl. btw

Etiket S0718100

20%

•L
 abelhoogte 12mm Flexible
Nylon Tape
• Labelbreedte 3,5M

KORTING*

23.00

27.83 incl. btw
Labelprinter RHINO 5200
• Maximale labelhoogte: 19MM
• Werkt op 6 AA-batterijen, of op een snel
herlaadbare lithium-ion-batterij.
• Meer dan 100 labelopmaken opslaan/oproepen
Type: S0841400

Etiket S0718120
•L
 abelhoogte 19mm
Flexible Nylon Tape
• Labelbreedte 3,5M

*De folderprijs is inclusief de 20% korting

103.22
124.90 incl. btw

Post weegschaal S100
• Eenvoudig pakketten tot 100 kg wegen
• Consistente nauwkeurigheid.
• Omslaghandvat voor eenvoudige draagbaarheid.
Type: S0929030
Ook verkrijgbaar in: 0928980 1KG / S0928990 2KG / S0929000 5KG /
S0929010 10KG / S0929020 50KG / S0929040 180KG
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Meer inzicht en controle over je printkosten!

2254.72

523.08

2728.21 incl. btw

632.93 incl. btw

Zwart:
€ 0,008
Kleur:
€ 0,05

Zwart:
€ 0,009
Kleur:
€ 0,06

Professionele all-in-one
kleurenlaserprinter met geavanceerde
papieropties en NFC
Exclusieve aanbieding: Nu tijdelijk
gratis 3 jaar onsite garantie*
Met indrukwekkende print- en scansnelheden en
een overzichtelijk touchscreen is deze all-in-one
kleurenlaserprinter een grote aanwinst voor jouw bedrijf.
• LCD kleuren touchscreen 17.6 cm
• Netwerkklaar (bekabeld en draadloos), USB 2.0
Hi-speed
• iPrint&Scan, Wi-Fi Direct, Airprint, NFC, Mopria™
Print Service, Android Print Service Plugin
• 5 Papierladen
• Scan naar bestand, e-mail, OCR, USB-stick, FTP/
SFTP, netwerk map en Microsoft sharepoint
Type: MFC-L9570CDWMT

Professionele kleurenlaserprinter voor
zakelijke werkzaamheden
Exclusieve aanbieding: Nu tijdelijk
gratis 3 jaar onsite garantie*
Deze professionele kleurenprinter biedt geavanceerde
beveiligingsfuncties zoals een NFC kaartlezer en lage
printkosten dankzij de optionele ultra hoge capaciteit
tonercartridges. Hierdoor een meerwaarde binnen
dynamische bedrijven of kantoren die zowel in kleur
als zwart-wit afdrukken. De papiercapaciteit van 300
vel is uit te breiden tot maximaal 2.380 vel.
• LCD kleuren touchscreen 6.8 cm
• Netwerkklaar (bekabeld en draadloos), USB 2.0
Hi-speed
• iPrint&Scan, Wi-Fi Direct, Airprint, NFC, Mopria™
Print Service, Android Print Service Plugin
• Papierlade voor 250 vel
Type: HL-L8360CDW

527.87
638.72 incl. btw

Zwart:
€ 0,016
Kleur:
€ 0,12

Professionele all-in-one
kleurenlaserprinter
Exclusieve aanbieding: Nu tijdelijk
gratis 3 jaar onsite garantie*
De DCP-L8410CDW is een professionele all-in-one
kleurenlaserprinter speciaal ontworpen voor zakelijk
gebruik en combineert geavanceerde print-, scan- en
kopieermogelijkheden in één machine.
Kan eenvoudig worden uitgebreid met meerdere
papierladen om de papiercapaciteit te vergroten.
• LCD kleuren touchscreen 9.3 cm
• Netwerkklaar (bekabeld en draadloos), USB 2.0
Hi-speed
• iPrint&Scan, Wi-Fi Direct, Airprint, Mopria™ Print
Service, Android Print Service Plugin
• Papierlade voor 250 vel
• Scan naar bestand, e-mail, OCR, USB-stick, FTP/
SFTP, netwerk map en Microsoft sharepoint
Type: DCP-L8410CDW

Deze printers kun je ook leasen! Vraag naar de mogelijkheden bij jouw Digitotaal specialist
*geldig zolang de folder loopt

Managed Printing Service
GRATIS
3 jaar next
business day
service*

Meer inzicht en controle over de printkosten
Met Purchase & Click van Brother Managed Print Service
beschik je over een systeem om zonder extra inspanning
of kosten jouw printers te beheren. Je hebt volledig
inzicht en controle over de printkosten en betaalt alleen
voor de pagina’s die je afdrukt. Daarnaast is Brother
Managed Print Service toegankelijk voor zowel kleine als
grote bedrijven, omdat er standaard geen minimum aantal
afdrukken vereist is.

Automatisch verbruiksartikelen bestellen
Met Purchase & Click kun je via
jouw eigen pagina op de webportal
precies zien hoeveel elke printer
heeft afgedrukt. De printer bestelt
automatisch de juiste verbruiksartikelen
als dit nodig is en deze worden gratis
op de juiste locatie afgeleverd.

Service inbegrepen
Service op locatie is standaard
inbegrepen voor de volledige duur
van het contract. Brother beschikt
over een eigen technische binnen- en
buitendienst en hierdoor kunnen wij snel
en vakkundig reageren. Mocht het nodig
zijn dan komen wij de volgende werkdag
op locatie het probleem verhelpen.
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Betrouwbare en betaalbare netwerkoplossingen
Ondernemers willen graag een goed werkende netwerkverbinding, maar willen daar niet meteen de hoofdprijs voor betalen. TP-Link heeft niet
alleen voor thuis, maar ook voor het zakelijke segment zeer betrouwbare en betaalbare netwerkoplossingen. Deze oplossingen zijn geschikt in grote
ruimtes zonder dat dit invloed heeft op stabiliteitsproblemen die je met standaard routers and accesspoint voor thuisgebruik wel zou hebben.

73.55

89.00 incl. btw

AC1750 Draadloze Dual Band
Gigabit Access Point - Plafond Monteerbaar
De TP-Link EAP245 is een zakelijk access point met MIMO
technologie die hoge draadloze snelheden haalt en eenvoudig
aan het plafond is te monteren. Het gebruik van Wireless AC
wifi-standaard in combinatie met 3x3 MIMO technologie verzekert
je van uitstekende snelheden en dekking op zowel de 2.4 GHz als 5
GHz wifi-band. De EAP245 haalt gecombineerde draadloze snelheden
tot 1750 Mbps, met 1300 Mbps op de 5 GHz band en 450 Mbps op
de 2.4 GHz band. Het access point ondersteunt daarnaast ook Power over
Ethernet (PoE), waardoor het apparaat moeiteloos en flexibel is in te zetten.
Al deze eigenschappen gecombineerd met het ontwerp maken de EAP245 de perfect
oplossing voor motels, salons winkelketens, scholen en restaurants.
• Gelijktijdig 450Mbps op 2.4GHz en 1300Mbps op 5GHz wat een totaal van 1750Mbps
aan Wi-Fi snelheid biedt.
• Gratis EAP Controller Software staat beheerders toe om eenvoudig honderden EAP's
te beheren.
• Ondersteunt Power over Ethernet(802.3at) voor een eenvoudige en betaalbare installatie.
• Captieve portal biedt een eenvoudige methode voor gast authenticatie.
• Band Steering verplaatst dual band apparaten automatisch naar de bredere 5GHz verbinding
voor snellere verbindingen.
• Load balance verzekert grote aantallen gebruikers van stabiele netwerk ervaringen in
zakelijke netwerken.
Type: EAP245

247.10
299.00 incl. btw

JetStream 24-Port Gigabit Smart PoE+ Switch with 4 SFP Slots
De TP-Link T1600G-28PS is een smart managed PoE-switch met 24 gigabit ethernetpoorten die
allen Power over Ethernet ondersteunen. Alle poorten leveren in een totaal PoE-vermogen van
192 Watt. Dit maakt de switch krachtig en flexibel genoeg voor gebruikers om meerdere draadloze
access points of IP-gebaseerde netwerk beveiligingscamera's in te zetten. De switch beschikt
daarnaast over 4 Gigabit SFP poorten waardoor de flexibiliteit van je zakelijke netwerk nog verder
wordt uitgebreid.
• Supports 24 802.3at/af-compliant PoE+ ports with a total power supply of 192W
• L2+ Feature Static Routing, helps route internal traffic for more efficient use of network resources
• IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X
and Radius Authentication provide you robust security strategies
• L2/L3/L4 QoS and IGMP snooping optimize voice and video applications
• IPv6 support with dual IPv4/IPv6 stack, MLD snooping, IPv6 neighbor discovery
• WEB/CLI managed modes, SNMP, RMON and Dual Image bring abundant management features
Type: T1600G-28PS (TL-SG2424P)
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Altijd een oogje in het zeil?
Met de beveiligingsoplossing van HIKVISION is het mogelijk om over jouw eigendommen te
waken wanneer jij niet op de zaak of thuis aanwezig bent. Houdt zowel indoor als outdoor
jouw waardevolle spullen in de gaten. Mocht het alsnog misgaan, zorg dan dat je de beelden
achteraf kan raadplegen.
Hikvision heeft een compleet assortiment van cameraproducten en recorders, Digitotaal heeft
verschillende partners die opgeleid zijn als service winkel van Hikvision.
Kijk op www.digitotaal.nl voor jouw Digitotaal Hikvision service partner.

133.05
161.00 incl. btw

162.80

131.40

197.00 incl. btw

159.00 incl. btw

NVR
Binnen- en buitendome

Camera

Deze Hikvision camera met 2.8mm lens heeft een
brede kijkhoek. Dankzij de full HD resolutie heeft
u goed beeld op al uw apparaten. De infra rood
verlichting zorgt voor een goed beeld bij nacht en
door de plaatsing langs de lens en niet in een dome
worden schitteringen voorkomen.
Type: 2CD2323G0I2.8

Deze Hikvision camera heeft een 2.8mm lens en
daarmee een brede kijkhoek. De Ultra Low Light
Darkfighter sensor zorgt voor een goed beeld met
weinig licht. Deze camera is voorzien van de nieuwste
EXIR 2.0 infra rood verlichting voor zicht tot 30 meter
op de momenten dat het écht donker is.
Type: 2CD2125FWDI2.8

Op deze NVR kunnen maximaal 4 camera’s
aangesloten worden. Deze NVR heeft ruimte voor één
harde schijf van maximaal 4tb. Door middel van de
HDMI en VGA aansluiting kan er een scherm direct
op de NVR aangesloten worden. Gebruik een PoE
switch om de camera’s van voeding te voorzien. Een
uitgebreider model NVR 8 camera’s, gevoed door de
ingebouwde PoE aansluitingen en ruimte voor twee
harde schijven.€345,- incl. € 285,12 excl.
Type:7608NI-E2-8P-A

Digitotaal adviseert een NAS-oplossing

Vul je NAS met deze harddrives

Een krachtig maar toch gemakkelijk te gebruiken netwerk opslagcentrum.
Opslag voor twee of vier hard drives.

De schijf is uitgerust met draaiende vibratie sensoren, waarmee trillingen
verminderd worden en hij langer meegaat.

211.57

102.47

256.00 incl. btw

123.99 incl. btw

S300 Surveillance HDD
SATA III interne harde schijf
De S300 Surveillance Hard Drive is ontworpen
en getest voor 24/7 betrouwbare bewaking,
gebouwd voor snelheid, capaciteit en langer
behoud van content.

NAS toren
Opslag voor:2 hard drives
Ook verkrijgbaar in opslag voor 4 harddrives.

Ook verkrijgbaar in andere opslaggroottes:
4000GB €129,- incl. €106,61excl.
5000GB €163,- incl. €134,71excl.
6000GB €195,- incl. €161,15excl.
8000GB €245,- incl. €202,47excl.
10000GB €310,- incl. €256,19 excl

Laat je totale oplossing configureren door jouw Digitotaal specialist!
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Digitotaal Consument

229.00

329.00

GRATIS
Samsung
Bookcover

189.25 excl. btw

271.90 excl. btw

t.w.v. €49,95*
Nu met
32 GB
geheugen

10.1”

1,6 Ghz

8.0

Formaat

Kloksnelheid

Megapixel

Tab A 10.1

Galaxy Tab S2

Bij een witte Tab A ontvang je een
witte BookCover. Bij een zwarte of
grijze Tab A ontvang je de zwarte
BookCover.

• 9.7 inch scherm • Super AMOLED
• 32 GB interne opslag • 8.0 Megapixel

179.00

179.00

147.93 excl. btw

147.93 excl. btw

2x HDMI
USB

HDMI

TV +
Monitor

VGA
FREESYNC

HD-Ready TV Monitor 28 Inch
Multitasken is nu erg eenvoudig! Deze tv werkt ook als monitor voor je pc,
Microsof
Microsof
waardoor je snel schakelt tussen een computerprogramma en een aflevering van je
favoriete serie. Je kunt het scherm splitsen zodat je meer dingen tegelijkertijd doet.
Door de aanwezigheid van 2 HDMI ingangen sluit je zowel een Blu-ray speler als
een laptop op de monitor aan. Je hoeft dus niet steeds achter de tv te kruipen om
een kabel te verwisselen.
Schermtype: LED-LCD • Contrastverhouding 1200:1
• Kabel (DVB-C), Digitenne (DVB-T) • CI ingang
Type:LT28E310EW

Microsof
Curved Monitor Full HD 27
Inch
Of het nu om een online film, een favoriet TV-programma of
een bloedstollend spel gaat, Samsungs diepere scherm dompelt
je volledig onder in al je multimedia-content. Een diepere curve
omringt je kijkveld op dezelfde manier als een iMax-bioscoop.
• Eye saver mode • Flicker free
• 4 ms reactietijd • Contrastverhouding 3000:1
Type: LC27F398FWUXEN

Jarenlange specialistische ervaring
71 filialen verspreid over heel Nederland
Goed bereikbare filialen
Altijd gratis parkeren
Reparatie
Club
3Dop locatie
Up-to-date met de laatste kennis door
regelmatige cursussen en events
www.digitotaal.nl

Aanbiedingen zijn geldig tot en met 9 september 2018 of zolang de voorraad strekt. De vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en
exclusief wettelijk verplichte heffingen*. Afwijkingen in prijzen, teksten en afbeeldingen voorbehouden. * Ter bescherming van auteursrechten
wordt er vanaf 1 januari 2013 een verplichte thuiskopieheffing geheven op diverse producten. De hoogte van de heffing is per product verschillend en
varieert van € 0,60 tot maximaal € 4,70 (bedragen excl. BTW). Kijk voor meer informatie op www.digitotaal.nl/heffing.

