jouw digitotaal dealer

volg ons op

www.digitotaal.nl

Bekijk alle
eindejaar acties
van Digitotaal!
www.digitotaal.nl

Gratis

PC-Game!
Assassin's Creed
Odyssey
t.w.v. €59,95

De Elite ervaring
In jouw organisatie gaat alles snel. Gelukkig hebben HP
Elite pc's alles in huis om de concurrentie te verslaan.
Zie pagina 12/13.

411.57
498.00 incl. btw

Maak jouw PC of
laptop nog sneller!
Samsung SSD 970 EVO
Zie pagina 20.

536.36
649.00 incl. btw
SCHERM

PROCESSOR

14"

i5-8250U

FULL HD IPS

OPSLAG

GEHEUGEN

256GB

4GB

SSD

DDR4

Een stijlvolle, lichte, snelle
laptop in een mooi design!

Een snelle laptop voor al jouw Netflix binge
watching

Microsoft Surface Go

Acer Aspire Swift 3

Zie pagina 15.

Zie pagina 4.

Digitotaal Consument

, JOUW ICT-PARTNER!

90 ECHTE FILIALEN

BREED ASSORTIMENT

EIGEN TECHNISCHE DIENST

JAREN ERVARING ICT

VOOR DE DEUR PARKEREN

TECHNISCHE KENNIS

99.00

769.00

81.81 excl. btw

635.53 excl. btw

NVIDIA MX150 2GB VIDEOKAART
VERLICHT KEYBOARD
WEEGT 2.2KG

IdeaPad 330-15IKBR

Tab E7
SCHERM

OPSLAG

GEHEUGEN

SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

7.0"

16GB

1GB

15.6"

i5-8250U

256GB+1TB

4GB

IPS

Full HD

SDD

HDD

Type: 81DE01E8MH

Type: ZA400056SE

439.00

595.00

362.80 excl. btw

565.00

491.73 excl. btw

466.94 excl. btw

FINGERPRINT
VERLICHT KEYBOARD
360O TURNOVER
10 UUR BATTERIJ

NIEUW DESIGN

TOUCH SCREEN

DUN & LICHT

IdeaPad 330S-14IKB

IdeaPad 320-15IKBN
SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

OPSLAG

15.6"

i3-7100U

128GB

4GB

FULL HD

Type: 80XL007EMH
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SSD

WEEGT 1,6KG

YOGA 350-14IKB

SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

14"

i3-7020U

256GB

4GB

14"

Intel Pentium

256GB

4GB

FULL HD IPS

N4415U

SSD

DDR4

FULL HD IPS

Type: 81F40120MH

SSD

Type: 81EK00JQMH

Digitotaal Consument
Extreme prestaties
De ZenBook Pro 14 is uitgerust met de
modernste componenten en is gebouwd
om alles aan te kunnen dat u zonder
gedoe kunt gebruiken. Het is in staat vele
desktops te schokken, en de krachtige
processor, de ultrasnelle opslag en
grafische weergaven van games laten je
sneller dan ooit door de meest veeleisende
taken gluren. ZenBook Pro 14 zal je nooit
laten wachten.

Drop Test

Vibration Test

Altitude Test

1599.00

High
Temperature
Test

SLECHTS 1.6KG
RGB COMBO CAMERA
SCREENPAD FULL HD SUPER IPS+

Low
Temperature
Test

209.00

1321.49 excl. btw

172,72 excl. btw

TOT 10 UUR KIJKPLEZIER!
2MP+5MP CAMERA

Zenbook Pro 14 RX480FD-BE071T

Zenpad 10 Z301MF-1D010A

SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

Grafische kaart

SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

14"

i7-8565U

512GB

16GB

GTX 1050 MAXQ

10"

MTK MT8163A

32GB

2GB

GDDR5 2GB+

FULL HD IPS

quad-core CPU 1.5GHz

SSD

FULL HD

SSD

• Illuminated Chiclet Keyboard + Sleeve + USB3.0 to RJ45 cable
Type: 90NB0JT1-M01580

579.00

• Ook verkrijgbaar in Pearl White
Type: 90NP0281-M01100

649.00

478,51 excl. btw

649.00

536,36 excl. btw

536,36 excl. btw

FINGERPRINT
360O TURNOVER
FINGERPRINT

FULL HD IPS

VivoBook X507UA-BX429T

VivoBook X507UA-EJ668T

VivoBook Flip TP412UA-ECO69T

SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

15.6"

i3-8130U

128GB+1TB

4GB

17.3"

i3-8130U

256GB

8GB

14.0"

i3-8130U

256GB

8GB

DDR4

HD+

SSD

DDR4

Full HD/IPS Paneel

SSD

DDR4

FULL HD

Type: 90NB0HI1-M09650

SSD

HDD

Type: 90NB0EV1-M08700

Type: 90NB0J71-M01130
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599.00

649.00

495.04 excl. btw

536.36 excl. btw

Zilver*

MET APARTE GRAFISCHE KAART*

Aspire 3 A315-53G-30P5

VERLICHT TOETSENBORD

Swift 3 SF314-54-51BJ

SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

15.6"

i3-7020U

256GB+1TB

6GB

14"

i5-8250U

256GB

4GB

DDR4

FULL HD IPS

SSD PCIe

DDR4

FULL HD+

SSD

HDD

Type: NX.H18EH.002
*Grafische kaart: Nvidia GeForce MX130 2GB GDDR5

• Ook in zilver verkrijgbaar* • Type: NX.GXZEH.010
Type: NX.GYGEH.005

DÉ ACER ASPIRE 5: NIEUW, DUN, LICHT & ALUMINIUM GEBORSTELD DESIGN!

549.00

729.00

453.71 excl. btw

769.00

602.47 excl. btw

635.53 excl. btw

DVD-RW
DVD-RW

MET APARTE GRAFISCHE KAART*

Aspire 5 A517-51-363X
PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

SCHERM

17.3"

i3-7020U

256GB

4GB

15.6"

SSD

DDR4

FULL HD

Type: NX.GSUEH.045
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Aspire 5 A515-51G-54TA

SCHERM
FULL HD+

MET APARTE GRAFISCHE KAART*

PROCESSOR

Aspire 5 A517-51G-57M8
OPSLAG

i5-8250U 256GB+1TB
SSD

HDD

GEHEUGEN

SCHERM

6GB

17.3"

DDR4

FULL HD

Type: NX.GWHEH.010
* Grafische kaart: Nvidia GeForce MX130 2GB GDDR5

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

i5-8250U 256GB+1TB
SSD

HDD

6GB
DDR4

Type: NX.GVQEH.016
* Grafische kaart: Nvidia GeForce MX130 2GB GDDR5

Digitotaal Consument

Iconia One 10
Duurzaam en meeslepend. Deze 10,1-inch
tablet is ideaal voor entertainment!

VANAF

17.00

189.00
156.19 excl. btw

Tablet Folioblad hoes
• Universele hoes • Verstelbare kijkhoeken om schittering te beperken •
Onbelemmerde toegang tot alle poorten en knoppen • Stevige elastische
sluiting • Beschikbaar in maten voor 7 t/m 11 inch tablets

VANAF

17.00
Microsoft
Iconia One 10
SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

BESTURINGSSYSTEEM

10.1"

MT8167A

32GB

4GB

Android 8.1

IPS FULL HD

QUADCORE 1,5GHZ

DDR4

OREO

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

• 2x stereoluidsprekers
Type: NT.LEXEE.007

29.95

49.95

24.75 excl. btw

79.95

41.28 excl. btw

Essentiële
beveiliging

Microsoft

66.07 excl. btw

Premium
beveiliging

Microsoft

Ultieme
beveiliging

Anti-Virus 1 user

Internet Security 1 user

Total Security 3 users

Kaspersky Anti-Virus beschermt je
tegen virussen, spyware en trojans
en zorgt ervoor dat ransomware je
bestanden niet meer vergrendelt.
Ook voor 3 gebruikers, 1 jaar
beschikbaar.

Kaspersky Internet Security helpt je
ieder aspect van je digitale leven te
beschermen op pc, Mac en mobiel*.
Ook voor 3 gebruikers, 1 jaar
beschikbaar.

Wij beschermen je gezin op elk
apparaat, zodat iedereen veilig
winkelt, surft, streamt en social
media gebruikt.
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Welkom in de
wereld van
devolo Magic

SIMPELWEG
INPLUGGEN EN
OVERAL
GENIETEN VAN
MESH-WIFI

De nieuwste
technologie
van Devolo

Eenvoudige installatie

Kinderbeveiliging

Flexibiliteit

Uitpakken, insteken en aan de slag.

U kunt ook online grenzen stellen.

Uit te breiden met Devolo-adapters

Tijdinstelling

Eigen login voor uw gasten

Toekomstgericht

Stel in wanneer u online bent.

Veilig en los van uw thuisnetwerk.

Automatische software-updates.

149.90

199.00

123.88 excl. btw

164.46 excl. btw

Magic 1 Wifi starter kit

Magic 2 Wifi starter kit

• Ideaal als instapmodel
• Snelheden tot 1200 Mbps
• 2 x Fast Ethernet LAN-poorten
• Bereik tot 400 meter
• Uitbreidbaar met losse adapters
• Geïntegreerd stopcontact
• Plug & Play
• 3 jaar garantie
Type: 8364

• Snelheden tot 2400 Mbps
• 2 x Gigabit LAN-poorten
• Bereik tot 500 meter
• Uitbreidbaar met losse adapters
• Geïntegreerd stopcontact
• Plug & Play
• 3 jaar garantie
Type: 8388

84.95

21.95

70.20 excl. btw

Router

Lenovo

18.14 excl. btw

Lenovo

Een draadloos snelheid waar je versteld van staat. Twee banden tegelijk biedt
de flexibiliteit van twee afzonderlijke netwerken. Eenvoudige taken zoals e-mail
verzenden of surfen worden op de 2,4 GHz band verwerkt, terwijl bandbreedteintensieve taken zoals online gaming of HD video streaming op de 5 GHZ band
plaatsvinden – en dat alles tegelijk.
Type: ARCHERC7
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Eindelijk WiFi overal in huis – zonder
grenzen. Dankzij Mesh-WiFi en de
nieuwste Powerline- technologie geniet
u overal in huis van een optimale en
krachtige internetverbinding. De devolo
Magic-adapters vormen één groot
thuisnetwerk en nemen automatisch de
WiFi-instellingen over van de router. U
blijft steeds verbonden met de WiFiadapter met het sterkste signaal. U kunt
het netwerk te allen tijde uitbreiden met
nieuwe devolo Magic-adapters.

Verbeter het wifi ontvangst van je laptop, tot 3 keer sneller dan draadloos
Lenovo
internet met deze wifi adapter
uit de Archer serie. Met 433 Mbps over de
kristalheldere 5 GHz band of 150 Mbps over de 2,4 GHz band is de Archer T2U
de allerbeste keuze voor naadloze HD streaming, online gaming en andere
bandbreedte-intensieve taken.
Type: ARCHERT2U

Digitotaal Consument

Ondek office
Eén oplossing voor je bedrijfsvoering en zakelijke groei.

Office 2019

Office 365

Voor Thuisgebruik
en Studenten

Business Premium

Eenmalige aankoop
geschikt voor Windows,
Mac, iOS en Andriod

Abbonement voor 12
maanden geschikt voor
Windows, Mac,
iOS en Android.

10.50
Per maand
Of eenmalig

269.95

149.00

223.09 excl. btw

123.14 excl. btw

ASUS

Microsoft Office 2019 Home & Business

Microsoft Office 2019 Home & Student 1 licentie

Een abonnement dat e-mailhosting bevat, de premium-versies van de
Office-apps op al je apparaten, maandelijkse exclusieve functieupdates,
1 TB aan cloudopslag, evenals andere hulpprogramma's om je te helpen
bij het voeren en laten groeien van je bedrijf.
Type: T5D-03204

Een abonnement dat e-mailhosting bevat, de premium-versies van de
Office-apps op al je apparaten, 1 TB aan cloudopslag, evenals andere
hulpprogramma's om je te helpen bij thuis en schoolwerkzaamheden
Type: 79G-05090

139.00
114.87 incl. btw

Office 365 Home

Office 365 Personal

Inclusief Office-toepassingen

Inclusief Office-toepassingen

Fritz!Box 7530
Met de FRITZ!Box 7530 beschik je over
de ideale instap in een snel thuisnetwerk
met supervectoring 35b. Behalve een
ADSL/VDSL-modem en een WiFi-

Inbegrepen services
ASUS

Inbegrepen
services
ASUS

router in één apparaat is de FRITZ!Box

ASUS
7530 bovendien
voorzien van een

geïntegreerde DECT-telefooncentrale
en gigabit-ethernet, USB-aansluiting en
mediaserver.
Type: 20002845
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CASHBACK ACTIE! *

+

=

CASHBACK ACTIE! *

+

€30

cashback*

117.95

=

CASHBACK ACTIE! *

+

€40
cashback*

=

€40
cashback*

125.00

185.00

PIXMA TS5050 +
CLI-571 BK/C/M/Y Value pack

PIXMA TS6250 +
CLI-581 BK/C/M/Y Value Pack

PIXMA TS8250 +
CLI-581XL BK/C/M/Y Value Pack

Zo wordt thuis printen een fluitje van een cent.
Snelle toegang tot functies voor scannen, kopiëren en
printen dankzij een eenvoudig verstelbaar frontpaneel
en 7,5 cm LCD-scherm.
Type:1367C006-B1

Ga slim te werk met deze compacte All-in-One printer.
Deze printer is ideaal voor thuis en wireless te
bedienen via smartphone, tablet of cloud.
Met 5 afzonderlijke inktcartridges.
Type:2986C006-B1

De ultieme All-in-One-thuisprinter voor alle
behoeften van je gezin, met 6 inktcartridges voor
verbluffende foto's, eenvoudige connectiviteit en een
stijlvol ontwerp.
Type:2987C006-B1

97.47 excl. btw

103.30 excl. btw

152.89 excl. btw

*Bij gelijktijdige aankoop van een PIXMA printer en/of een bijbehorend multipack cartridges. De actie loopt van 15 oktober 2018 t/m 15 januari 2019. Te claimen via www.canon.nl/printpromo

24.50

29.95

65.95

Wireless Mouse M235

Wireless Combo MK235

Wireless Trackball M570

Draadloze muis
• Type: 910-002201

Draadloze combinatie
• Type: 920-007931

Ergonomische muis
• Type: 910-001882

20.24 excl. btw

7.50

6.19 excl. btw

USB stick 32GB
• 64GB voor €10,95 incl. €9,04 excl.
Type: THNU202W0320E4

8

24.75 excl. btw

7.50

54.50 excl. btw

71,98

6.19 excl. btw

59,49

MicroSD kaart 32GB

Externe Harde Schijf voor Desktop 2TB

Type: THNM203K0320EA

excl. btw

Type: HDWC320EK3JA

Digitotaal Consument

De veiligheid in de palm van je hand
56.00
46

28
.

Video-opname
Live videoclips op uw mobiele apparaat
opslaan

excl. btw

Dag en nacht
Tot 5 meter nachtzicht

Compacte afmetingen
Met onze kleinste camera is discretie
verzekerd

Geluids- en bewegingsdetectie
Pushmeldingen

Scherpe HD-beelden
720p HD video

Externe toegang

Mini HD WiFi Camera
Met de Mini HD Wi-Fi Camera kun je alles wat je lief is dag en nacht
in de gaten houden, of je nu thuis of onderweg bent. Het ingebouwde
nachtzicht in combinatie met bewegings- en geluidsdectectie waarschuwt
je zodra er iets onverwachts gebeurt, zodat je je nergens zorgen over
hoeft te maken.
Type: DCS-8000LH/E

Met de gratis mydlink app kunt u overal
meekijken

8x Gigabit Ethernet poorten
(4x PoE+ poorten)

70.20

58.01 excl. btw

30W Maximaal PoE-vermogen
per poort
68W Totaal PoE-vermogen
16 Gbps switching capaciteit
Plug & play simpele installatie,
direct gebruik
2-Year D-Link garantie

Desktop Switch
De D-Link DGS-1008P is een switch met 8 netwerkpoorten, waarvan
er 4 Power over Ethernet + (PoE+) hebben. Zo voorzie je apparaten als
ip-camera's of access points via de netwerkkabel van stroom. De switch
is plug and play waardoor je eenvoudig netwerkaansluitingen toevoegt
zonder de switch te configureren.
Type: DGS-1008P/E

Je scriptie gewist of notebook gecrasht?
Stellar® herstelt data van alle apparaten!

No cure
No pay

Dataherstel
• Smartphone data weg? Harde schijf, PC, Laptop kapot?
• Vaste 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
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549.00

129.00

453.72 excl. btw

106.61 excl. btw
HDMI
VGA

Aspire XC-885 I3424
PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

i3-8100

256GB

4GB

SSD

DDR4

23.8 inch monitor
ED246Ybix
• Full HD
• 4 ms responstijd
• Kantelbaar
Type: UM.QE6EE.001

• DVD-station
• Windows 10 Home
Type: DT.BAQEH.023

99.00

195.00

81.81 excl. btw

161.15 excl. btw

22 inch monitor
Dynamic
Action
Sync.

IPS

Black
Stabilizer

1ms
responstijd

GAME-MODI

129.00

IPS

106.61 excl. btw

VGA

Ultra wide 29 inch monitor

HDMI
24 inch gaming monitor
Full
HD IPS
paneel

1 ms
Motion Blur
Reduction

Dynamic
Action Sync
modus

DISPLAY PORT
Black
Stabilizer

Type: 24MP59G

79.00

109.00

Monitorarm enkel

Monitorarmen dubbel

Zorg voor optimale bewegingsvrijheid en voorkom nek- en
rugklachten. Montage is zeer eenvoudig via een bureauklem
of bureaudoorvoer. De arm heeft 3 draaipunten en is geschikt
voor een scherm t/m 30 inch en heeft 9 kg draagvermogen.
Type: FPMA-D1330BLK

Creëer een opgeruimd bureau en bevestig twee
monitoren van maximaal 27 inch aan het bureau met deze dubbele monitorarm
van NewStar. Montage is zeer eenvoudig via een bureauklem of bureaudoorvoer
en het draagvermogen is 9 kg per scherm.
Type: FPMA-D1330DBLK

56.29 excl. btw
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Full HD
TN paneel

• Aan de muur monteerbaar
Type: 22MK400
• Ook beschikbaar in 24 inch. €105,- incl. €86,77 excl.
Type: 24MK400

ULTRAWIDE

Ware kleuren en bredere beeldweergave. Het IPS-beeldscherm
van deze 21:9 monitor biedt met een breedere kijkhoek 99%
dekking van het sRGB kleurenspectrum. Door het UltraWide
formaat is er meer ruimte voor multitasking, en de speciale
Game-modi zorgen voor een optimale game-ervaring.
• 5 ms responstijd • Freesync • IPS paneel
Type: 29WK500
• Ook verkrijgbaar in 34 inch €329,- incl. €271,90 excl.
Type: 34WK500

Beeld
verversing
75 Hz

90.08 excl. btw

Digitotaal Zakelijk

Zorg voor een veilig gevoel THUIS en
op KANTOOR met Digitotaal.
Een inbreker heeft maar heel even nodig om binnen te komen. Zorg er voor dat je de juiste
maatregelen neemt om een inbraak te voorkomen. Helaas zijn die maatregelen niet altijd
goed genoeg. Als er dan opnamen zijn van dit strafbaar feit, dan zou het erg fijn zijn dat de
beelden zo duidelijk mogelijk en bruikbaar zijn. Digitotaal helpt je graag bij het aanbieden
van de meest geschikte security oplossing voor jouw situatie.
Hikvision biedt een zeer breed camera-assortiment geschikt voor vrijwel iedere situatie.
Daarnaast zijn er interessante NVR opnamesystemen beschikbaar voor het creëren van een
totaaloplossing.

DarkFighter

PTZ Camera

Wired en Wireless

In-/Outdoor

Levert helder beeld bij gebrek aan (dag)licht. Donkere
beelden zijn verleden tijd.

Beweegt om zijn as, draait om
zijn as en kan inzoomen zodat
alle hoeken beveiligd zijn.

Koppel camera’s bedraad of
draadloos via een netwerk met de
Network Video Recorder (NVR)

Er zijn camera’s die buiten
worden gebruikt en bestand
zijn tegen alle weersomstandigheden

Duidelijk verschil door DarkFighter technologie

285.90
345

95
.

Kijk voor de actuele producten en prijzen op www.digitotaal.nl

incl. btw

VANAF

106.00

Een draadloos privénetwerk dat is afgestemd
op jouw behoeften

128.26 incl. btw

De TS-251B combineert veilige opslag van gegevens en
multimedia-amusement in één apparaat.
Je kunt een QNAP QM2-kaart installeren voor 10 GbEconnectiviteit en kiezen voor Qtier-opslag met automatische
laagindeling om de algehele systeemprestaties te verbeteren
of een kaart voor een draadloos netwerk installeren om van
de TS-251B een draadloos toegangspunt te maken en uw
multimedia draadloos door uw woning te streamen.

S300 Surveillance HDD
SATA III interne harde schijf

GEHEUGEN

2GB
RAM

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

Type: TS-251B
De PCIe-poort ondersteunt de installatie van een 10 GbEnetwerkkaart, USB 3.1 Gen 2-kaart (10 Gbps) of een kaart voor
een draadloos netwerk.

Media afspelen in 4K, bekijk multimedia op verschillende
apparaten via de HDMI-uitgang of via streamingtoepassingen.

Als bestanden per ongeluk worden verwijderd of gewijzigd, kunt
u de eerder geregistreerde gegevens snel herstellen.

Reservekopie- en synchronisatietaken in één app voor
bescherming van gegevens in meerdere lagen.

Open de apps en bestanden op uw TS-251B op afstand via
myQNAPcloud.

Ondersteunt de hosting van virtuele machines met
uiteenlopende besturingssystemen.

Ook verkrijgbaar in andere opslaggroottes:
• 4000GB
• 5000GB
• 6000GB
• 8000GB
• 10000GB
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HP Elitebook 800 G5 Series
VERVANGING VOOR DE
SPEAKERPHONE

HOUD CONTROLE OVER UW
GESPREKKEN

FANTASTISCH GELUID
360c stemregistratie door de 3e
microfoon aan de achterzijde met
ruisonderdrukking.

360c stemregistratie door de 3e microfoon aan
de achterzijde met ruisonderdrukking.

360c stemregistratie door de 3e microfoon aan
de achterzijde met ruisonderdrukking.

HP EliteBook

HP EliteBook 830

PROCESSOR

SCHERM

i5-8250U

13"
FULL HD IPS

OPSLAG

HP EliteBook 840

256GB
SSD

SCHERM

14"

GEHEUGEN

FULL HD IPS

8GB
DDR4

HP EliteBook 850
SCHERM

15.6"
FULL HD IPS

DUN & LICHT

INTENSIEF GETEST

CAMERAPRIVACY

SNELLER OPLADEN

Luxe uitstraling met aluminium
behuizing en toetsenborddeck.

Werk onderweg probleemloos: De 800 serie
voldoet aan de MIL-STD 810G testcriteria.

Ingebouwde afsluiter schermt
de lens van de camera af.

Luxe uitstraling met aluminium
behuizing en toetsenborddeck.

Thunderbolt Dock 230W G2
Het elegante ontwerp, zwart en afgerond, met gladde accenten, geeft
een compleet nieuwe invulling aan het begrip dock. Win werkruimte
terug en zorg voor meer flexibiliteit en een opgeruimd bureau.

Een hele werkomgeving via slechts
één USB-C™-aansluiting ?
Met slechts één kabel toegang tot een bedraad
netwerk, data, video en oplaadfunctionaliteit, die
zowel HP als niet-HP Thunderbolt™- en USB-C™notebooks ondersteunt.

Maximale multitasking met
méér schermen!
Sluit 2 externe 4K-schermen of 4 gewone
schermen aan.
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Eindelijk een opgeruimde werkplek!
Win werkruimte terug met dit ruimtebesparende
onderdeel dat zorgt voor een opgeruimd bureau.

Audioconferencing zonder headset!
Met de optionele modulaire HP TB Dock audiomodule oproepen aannemen via de one-touch
toetsen zonder headset. Met Stereo geluid via
Bang & Olufsen speakers en HP Noise cancelling

Digitotaal Zakelijk

De HP EliteDisplay voor zakelijk gebruik.
Stijl en inhoud gaan samen in een opvallend modern scherm voor zakelijk
gebruik met een optimale weergave, productiviteit en ergonomische
eigenschappen.

Werk comfortabel

Verleg uw grenzen

- Kantel en draai het scherm om de meest
comfortabele en productieve houding te vinden.
Verstel tot 150 mm in hoogte of gebruik de
rotatiefunctie om een staande of liggende weergave
te kiezen bij gebruik van meerdere schermen.

Vrijwel naadloos beeld met een microrand aan 3
zijden. Met het IPS-scherm met een Full HD-resolutie
van 1920x1080 heb je vanuit elke hoek een goed
zicht zonder kleurveranderingen.

Eenvoudige, praktische
aansluitmogelijkheden
- Voorzien van VGA, HDMI en DisplayPort™. Sluit uw
USB-accessoires direct op het scherm aan op twee
USB 3.0-poorten.

De HP EliteDisplay E-Series is verkrijgbaar in:
• 21.5 inch - E223 • 23 inch - E233 • 23.8 inch - E243 • 27 inch - E273

Online vergaderen met de HP EliteDisplay
De E243m en de E273m zijn ideaal voor online vergaderen. Met een HD-webcam,
microfoon en vakkundig door Bang & Olufsen afgestemde audio zijn gesprekken
zonder schermmenu te beheren.

Skype voor Bedrijven®
gecertificeerd

KIJK SNEL IN ONZE WEBSHOP VOOR DE MEEST ACTUELE SCHERPE PRIJZEN!

143.46

479.00

199.00 incl. btw

639.00 incl. btw

VGA
DVI
HDMI
27 inch Full HD
Met zijn hoge resolutie, helderheid en
comfort, ervaar je scherpe beelden
met levensechte kleuren.
• Responstijd 1ms
• Ingebouwde luidsprekers
Type: UM.HB1EE.B01

Veriton ES2710G
Een uitbreidbare, stijlvolle tower desktop
met een sterke beveiliging en uitgebreide
beheerfuncties.
PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

i5-7400

256GB

8GB

SSD

DDR4

• HD Graphics 630
Type: DT.VQEEH.035
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E-serie

Thinkpad E480

Stijlvolle en betaalbare productiviteit

SCHERM

14"

PROCESSOR

RESOLUTIE

i5-8250U 1920X1080

FULL HD IPS

Gebouwd voor veiligheid en productiviteit en met een look die zakelijk
weer persoonlijk maakt. Met de nieuwste Intel® Core™-processoren, de
afzonderlijke AMD Radeon™ grafische kaart, met tot 2x2 ac WiFi en een
volledige reeks poorten, waaronder USB-C, USB 3.1, HDMI en meer, kan de
E Serie alles aan.

Overal werken is nu nog makkelijker
De dunne en lichte E Serie is gemaakt voor de reiziger.
Een ergonomisch toetsenbord voor comfort en
accuratesse en toetsenbordverlichting voor werken bij
weinig licht.

GEHEUGEN

8GB

SSD

DDR4

Thinkpad E580
SCHERM

15.6"
FULL HD IPS

Vergeet gerust je wachtwoord!
Optionele geïntegreerde vingerafdruklezer met aanraaksensor, nooit meer je wachtwoord onthouden! Of
gebruik de Windows Hello en log automatisch in.

OPSLAG

256GB

Batterijduur tot wel 13 uur
Blijf alles een stap voor, waar je ook bent voor je werk.
Betrouwbaar
Getest op schokken vallen en andere extreme impact.
Lenovo Sealed Battery-garantie
Drie jaar dekking voor niet-CRU-batterijen

PROCESSOR

RESOLUTIE

i5-8250U 1920X1080

OPSLAG

GEHEUGEN

256GB

8GB

SSD

DDR4

Videovergaderen
Altijd superieure videoconferenties met de dubbele
microfoon, de HD-webcam, het IPS FHD-beeldscherm
en de stereospeakers met Dolby® Advanced Audio™,
altijd prachtig beeld en geluid.
Lach om potentiële digitale dieven
Wij weten hoe belangrijk jouw gegevens zijn. De
Trusted Platform Module (dTPM) 2.0-chip, werkt
samen met Bitlocker. Samen versleutelen zij al je data,
waaronder je wachtwoorden.

KIJK SNEL IN ONZE WEBSHOP VOOR DE MEEST ACTUELE SCHERPE PRIJZEN!

De V330 Series
Doelmatige eenvoud om de klus te klaren.
De stijlvolle en betrouwbare V330 15-inch laptop is prijsbewust zonder
concessies te doen aan prestaties en helpt je te concentreren op het runnen
van een succesvol bedrijf. Hij is geoptimaliseerd voor beveiliging, flexibiliteit en
betrouwbaarheid waardoor de druk op het IT-team afneemt. Met deze laptop voor
no-nonsense zakelijke professionals maak je indruk met je werk.
SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

15.6 "

i5-8250U

256GB

8GB

SSD

DDR4

FULL HD IPS

Fysieke beveiliging met de camerasluiting
Bescherm je privacy met de Webcam Cover schuif.
Haal hem door de mangel – net zoals wij
Getest in acht extreme omstandigheden, waaronder een
schoktest, trillingstest, krastest paneel, temperatuuren druktest. Klaar voor alle bedrijfsomstandigheden.
Vergeet niet te lachen
Altijd superieure videoconferenties met de stereo luidsprekers en de HD-webcam.

Werk en speel beter
Ontspiegeld breedbeeldscherm tot FHD (1920 x 1080)
met levendig beeld. Deel het scherm en werk samen
en open het scherm in een hoek van 180 graden.
Lenovo Sealed Battery-garantie
Drie jaar dekking voor niet-CRU-batterijen

Digitotaal Zakelijk
De Surface Go, mobiele krachtpatser!
De nieuwe Surface Go is perfect voor al je dagelijkse werk met
zijn laptopprestaties, de draagbaarheid van een tablet en een
verbluffende touchscreen met de kracht van Windows 10.

De kleinste, lichtste Surface tot nog toe
De nieuwe 10 inch Surface Go past met zijn 522 g met gemak
in je tas.

Snel, efficiënt en meer dan genoeg power
Je kunt op de nieuwe Surface Go rekenen voor je meest
gebruikte software en apps met een krachtige Intel®-processor
en tot maar liefst 9 uur batterijduur.

411.57

Videoconferencing
en foto’s maken
Voer kraakheldere
videogesprekken
met de ingebouwde,
naar voren gerichte
5,0-megapixel
HD-camera of maak
leg gedenkwaardige
momenten vast met
de 8,0-megapixel
HD-camera aan de
achterzijde.

498.00 incl. btw

524.79
635.00 incl. btw

Windows 10 Pro

Windows 10 Pro

SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

SCHERM

PROCESSOR

OPSLAG

GEHEUGEN

10"

4415Y

64GB

4GB

10"

4415Y

128GB

8GB

eMMC

SSD

Type: JST-00003

Type: JTS-00003

Laptop stand

Tablet stand

Studio modus

Plaats de Surface Go in laptop stand met de ingebouwde

Sluit de ingebouwde kickstand en verwijder optionele

Sla de ingebouwde kickstand helemaal om voor een

kickstand en de optionele Surface Go Signature Typ Cover.

Surface Go Signature Typ Cover en gebruik de Surface

natuurlijke schrijf- en tekenstand in een perfecte

Go als ultra portable tablet.

hoek, samen met de optionele Surface Pen.

Kom in stijl op je werk en bij klanten!

40.49

49.00 incl. btw

49.59

53.72

65.00 incl. btw

60.00 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
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PRINTER
PRINTER
PRINTER

JAAR
JAAR
JAAR
INK
INK
OF
TONER
INKOF
OFTONER
TONER

JAAR
JAAR
GARANTIE
JAARGARANTIE
GARANTIE

All-in-Box
Brother introduceert de All-in-Box bundels voorzien van alles om 3 jaar zorgeloos te kunnen
printen. Dit scheelt een hoop tijd en geld, ideaal voor kleine kantoren of thuiswerkplekken
waar ruimte beperkt is maar wel behoefte is aan een professionele printer met voldoende
mogelijkheden en capaciteit om al je klein-zakelijke werkzaamheden uit te voeren.
* *De
bundel
bundel
bevat
bevat
geen
geen
papier.
papier.
Afdrukopbrengst
Afdrukopbrengst
berekend
berekend
volgens
volgens
ISO/IEC
ISO/IEC
19752
19752
(laser)
(laser)
en
en
ISO/IEC
ISO/IEC
24711
24711
(inkjet).
(inkjet).
* De
De
bundel
bevat
geen
papier.
Afdrukopbrengst
berekend
volgens
ISO/IEC
19752
(laser)
en
ISO/IEC
24711
(inkjet).

Deze bundels zijn beschikbaar voor vier stijlvolle printers met keuze uit zwartwitlaserprinters en all-in-one kleureninkjetprinters - allemaal met een ingebouwd
draadloos netwerk om te printen vanaf zowel desktops, laptops als vanaf mobiele devices.

NU bij aankoop van een Brother All-In-Box GRATIS €25,- shoptegoed bij Digitotaal!*

247.93

288.43

Draadloze inkjetprinter DCP-J1100DW

Draadloze inkjetprinter MFC-J1300DW

Compacte A4 inkjetprinter met draadloze verbinding
en automatische documentinvoer. All-In-Box bundel
met meegeleverde inkt en garantie om 3 jaar
onbezorgd te printen

Compacte A4 inkjetprinter met draadloze verbinding
en automatische documentinvoer. All-in-Box bundel
met meegeleverde inkt en garantie om 3 jaar
onbezorgd te printen

299.99 incl. btw

Automatisch dubbelzijdig printen tot
A4 formaat
Afdruksnelheid tot 12/10 ipm (mono/kleur)
LCD kleuren touchscreen 6.8 cm
USB 2.0 Hi-speed, Netwerkklaar (draadloos)
Type: BRO-DCP-J1100DW

349.00 incl. btw

Automatisch dubbelzijdig printen tot
A4 formaat
Afdruksnelheid tot 12/10 ipm (mono/kleur)
LCD kleuren touchscreen 6.8 cm
USB 2.0 Hi-speed, Netwerkklaar (bekabeld
en draadloos)
Met (NFC), zonder access point verbinding
door je mobiele apparaat vlakbij de printer
te houden.
Type: BRO-MFC-J1300DW

165.28

211.57

Draadloze zwart-witlaserprinter
HL-1212W

Draadloze all-in-one zwartwitlaserprinter DCP-1612W

De HL-1212W is een compacte en betrouwbare
zwart-witlaserprinter. All-in-Box bundel met vijf
meegeleverde tonercartridges en garantie om 3 jaar
onbezorgd te printen.

De DCP-1612W is een compacte en betrouwbare allin-one zwart-witlaserprinter. All-in-Box bundel met
vijf meegeleverde tonercartridges en garantie om 3
jaar onbezorgd te printen.

Voordelig, betrouwbaar en zorgeloos printen
Hoge printsnelheden tot 20 ppm
Eenvoudig verbinding maken via Wi-Fi
en USB 2.0

Voordelig, betrouwbaar en zorgeloos printen,
kopiëren en scannen
Hoge printsnelheden tot 20 ppm
Eenvoudig verbinding maken via Wi-Fi
en USB 2.0

199.99 incl. btw

Type: BRO-HL-1212WVB

256.00 incl. btw

Type: BRO-DCP-1612WVB

Zorgeloos printen met 3 jaar garantie
Met deze bundels beschik je over een zeer betrouwbare printer, maar mocht
er toch een defect optreden dan kan je rekenen op 3 jaar Brother garantie en
ondersteuning. Meld je na aankoop aan voor een Online brother account om de
garantie te activeren. (1e jaar pickUp&Return, 2e en 3e jaar carry-in)
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*Stuur de factuur naar info@digitotaal.nl en ontvang je GRATIS shoptegoed per mail.
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53.47

20.24

64.70 incl. btw

24.50 incl. btw

DYMO LabelManager 280
Deze Dymo labelprinter is draagbaar en werkt op oplaadbare batterijen die je
oplaadt met de meegeleverde adapter. De Dymo LabelManager 280 heeft een
USB-aansluiting waardoor je hem gemakkelijk op je pc of laptop aan kan sluiten
voor nog meer opmaakmogelijkheden.
Type: S0968920

Etiket 2010102 2+1 Gratis
• Aantal per rol 260 labels
• Labelhoogte 28 mm
• Labelbreedte 89 mm

Eén oplossing voor het
hele kantoor!

144.62
175.00 incl. btw

Draadloos en probleemloos delen over
het netwerk dankzij Wi-Fi®.
Voeg één LabelWriter Wireless
toe aan het netwerk en maak het
afdrukken van labels toegankelijk voor
iedereen.

1 doosje
Xmas labels
gratis!

1 LabelWriter wireless
• LW Grote adreslabels twin verpakking 36 x 89mm
• LW medium universeel 57 x 32mm label
• LW duurzaam, klein, universeel 25 x 54mm
Type: 2076101

Bijgevoegde labels
(2076101)

LW medium universeel

LW grote adreslabels twin verpakking

LW duurzaam, klein, universeel

• 32x57mm label
Type: S0722540

• 36x89mm label
Type: S0722540

• 25x32mm label
Type: S0722540
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Centraal beheer binnen het netwerk

61.94

74.95 incl. btw

TP-LINK gateway
Met de OC200 Omada Cloud Controller kunt u het
volledige Omada-netwerk centraal beheren. U kunt
de statistieken realtime monitoren, een grafische
analyse van het netwerkverkeer bekijken, een
creative portal opzetten, uw systeem bijwerken en
herstarten, en eenvoudig uw netwerk uitbreiden.
• Professioneel centraal beheer voor wifi-netwerken
• Ondersteunt PoE voor een eenvoudige installatie
• Omada app voor eenvoudig beheer
• Beveiligd gastnetwerk met meerdere inlogmogelijkheden (Facebook, wifi, sms, voucher)
Type: TPL-OC200

Geen pc/server
vereist

Betrouwbaar
en veilig

Toegang tot de cloud
voor extra gebruiksgemak

70.20

84.95 incl. btw
TPLink Draadloze Dual-band Wifi
Een speciale krachtige versterker, professionele antenne en de
nieuwste generatie Wave 2 technologie zorgen voor snelheden
tot wel 1750 Mbps en een groot bereik via de draadloze 2.4
GHz- en 5 GHz-banden.
• Veilig gastnetwerk met meerdere verificatiemogelijkheden
• Via Band Steering schakelen dual-band apparaten
automatisch over naar de bredere 5 GHz-band voor
snellere verbindingen
• Load Balancing zorgt ervoor dat een groot aantal gebruikers
probleemloos gebruik kan maken van het drukke
zakelijke netwerk
• Gelijktijdig 450Mbps op de 2.4 GHz-band en 1300Mbps op
de 5 GHz-band, totaal 1750Mbps wifi-snelheden
• Ondersteunt Power over Ethernet
Type: EAP245

18.96

22.95 incl. btw

TPLink Desktop switch
biedt een eenvoudige manier om de overstap naar gigabit ethernet te maken. U kunt de
snelheid van uw netwerkserver en backbone verbindigen verhogen, of van gigabit op uw
desktop een realiteit maken.
De 10/100/1000 Mbps Desktop switch met 5 aansluitingen van TP-LINK biedt een eenvoudige
manier om de overstap naar gigabit ethernet te maken. U kunt de snelheid van uw
netwerkserver en backbone verbindigen verhogen, of van gigabit op uw desktop een realiteit
maken. De TL-SG105 heeft bovendien een laag energieverbruik. Dankzij zijn innovatieve
energiebesparende techniek kan met de TL-SG105 tot 65% op het stroomverbruik worden
bespaard, waardoor hij een milieuvriendelijke oplossing voor uw bedrijfsnetwerk is.
Type: TL-SG105
• Ook beschikbaar met 8 aansluitingen
Type: TL-SG108 €28,95 incl. €23,92 excl.
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247.10

GRATIS

299.00 incl. btw

Samsung
Bookcover

172.

72

209.00 incl. btw

t.w.v. €49,95*
Nu met
32 GB
geheugen

10.1”

1,6 Ghz

8.0

Formaat

Kloksnelheid

Megapixel

Dolby
Atmos

Quad
speakers

32GB
geheugen

Tab A 10.5 (2018)

Tab A 10.1

• Groter scherm met slankere randen • Onuitputtelijke
batterij voor 14,5 uur video afspelen • Daily Board, je
eigen personal assistant • Bixby Vision 2.0, zoeken in
realtime • KidsMode, opnieuw uitgevonden.
Type: SM-T590NZKAPHN

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

Galaxy 9

DeX Station
Sluit je telefoon aan op een DeX
Station en maak er een desktop van.

123.95
149.99 incl. btw

577.68
699.00 incl. btw

DeX Station

Jouw Samsung Galaxy S9 past perfect in het docking station en het scherm van
je telefoon zie je in een speciale desktopmodus in Full HD terug op je monitor. In
de screen mirroring modus ben je in staat om 4K beeld weer te geven, handig als
je een serie of film wilt kijken.
• Uitermate realistische foto`s
• Real time vertaling van bijv. een menu via de camera
• Intelligent scan die onmiddellijk je gezicht herkent
• De telefoon die je omringt in Dolby Atmos-geluid

• DeX Station ondersteunt vanaf model Galaxy S8/S8+
Type: EE-MG950TBEGWW.

BUNDELPRIJS

288.42

909.09*

349.00 incl. btw

1100.00 incl. btw

27" Curved Professional Monitor
• Contrastverhouding van 3000:1 voor diep zwart en briljant wit,
zelfs in de donkerste en lichtste scènes.
• Nieuwste USB Type C-poort die met slechts één kabel stroom,
gegevens en DisplayPort-signalen kan doorsturen naar mobiele apparaten, zoals tablets en PDA's.
• Dit beeldscherm is kantelbaar, draaibaar, in hoogte verstelbaar en voorzien van een VESA-systeem.
Type: LC27H800FCUXEN
SCHERM

SCHERMAFMETING

27.0"

68.6CM
Curved

HELDERHEID

RESOLUTIE

250cd/m2 1920X1080

REACTIESNELHEID

KIJKHOEK

REFRESH RATE

5(GTG)

178°/178°

60Hz

(normaal)
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Geef je oude laptop een snelheidsboost!
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.
VANAF

VANAF

84.
70

PC-Game!*
Assassin's Creed
Odyssey

t.w.v.
€59,95

203.

80

08
.

Gratis

00

167.76 excl. btw

excl. btw

970 EVO SERIES Interne SSD

970 PRO SERIES interne SSD

Met de nieuwste V-NAND, een nieuwe Phoenix-controller en Intelligent
TurboWrite-technologie kun je genieten van nog snellere games en 4Ken 3D-editing.

Ervaar het allerbeste. De 970 PRO haalt het maximale uit pc's en werkstations met een zware
workload, dankzij de NVMe SSD-technologie van Samsung. De nieuwste V-NAND-technologie
en nieuwe Phoenix-controller overtreffen de eisen van tech-liefhebbers en professionals.

CAPACITEIT

CAPACITEIT

250GB 500GB

CAPACITEIT

CAPACITEIT

CAPACITEIT

CAPACITEIT

1TB

2TB

512GB

1TB

*Actie is geldig van 1 nov. t/m 31 dec. 2018, registratie via www.samsung.com/nl/promoties aanmelden is mogelijk t/m 14 januari 2019

Eye Saver modus - blauwlichtfilter. Flicker Free - reduceert
beeldflikkering. Dit beeldscherm is kantelbaar, draaibaar, in
hoogte verstelbaar en voorzien van een VESA-systeem.

129.00
106.61 excl. btw

Microsof

159.00
24 inch Full HD
zakelijke monitor

131.40 excl. btw

• Reactietijd: 5 ms
• TN paneel
• Zeer weinig energieverbruik
in sluimerstand
Microsof
Type:LS24E45KBSV/EN

Microsof

21,5’’ Full HD TN paneel
Alle Samsung Business Monitors bevatten 30% hergebruikte plastics. De mechanische
en elektronische onderdelen van de monitor worden vervaardigd zonder PVC.
• Responstijd 5 ms • Type: LS22E45UFS/EN
Ook beschikbaar in 24 inch type: LS24E45UFS/EN €149,- incl €123,14 excl.

23,6’’ Full HD PLS paneel
• Responstijd 4 ms • Type: LS24E65UPLC/EN

Ben jij een (startende) ondernemer, een
ZZP’er, een MKB’er of consument? Twijfel je
bij het uitkiezen van het geschikte device,
overige hardware,
bijbehorende software
Club
3D
en/of diensten die bij je passen? Jouw
uitdaging op gebied van IT is onze passie!
Digitotaal deals with IT!

Aanbiedingen zijn geldig van 19 november t/m 23 december 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.

