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20230508 

HP MINI PC €1199 
Heel compact: ±18 x 18 x 3,4 cm, kan aan achterzijde scherm of onder werkblad bevestigd worden. 

op stock  

heel degelijke, professionele computers, voldoende koeling, ingebouwde Intel Wi-Fi6, … 

 

 

 

inclusief HP toetsenbord en muis met draad 

Hardware: 

Intel Core i5-12500T 6 x 2.2 GHz (4.4 GHz Turbo) (CPU Mark 3609 - 17328) 

16 GB DDR5 (32GB +€60) werkgeheugen 

PCIe NVMe 512 GB SSD (1 TB +€159) opslag 

Intel Wi-Fi 6  

voorzijde 

• headset (hoofdtelefoon incl. micro aansluiting) 

• 2x SuperSpeed USB 3.1 Type-A 10Gbps 

• 1x SuperSpeed USB 3.2 Type-C 20Gbps 

achterzijde: 

• 3x SuperSpeed USB 3.1 Type-A 10Gbps 

• 2x High Speed USB 2.0 Type-A 480Mbps 

• VGA – HDMI – 2x DisplayPort 

• 1000 Mbps netwerk 

Software: 

Windows 11 Pro  
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HP VESA montagehouder €39 

HP VESA montagehouder met houder voor voeding €59 

 

 

 

HP montagebeugel HP €59 

HP MINI PC monteren aan achterzijde van een HP EliteDisplay 

scherm 

E243m, E273m, E24m, E24mv, E27m, E34m  

 

 

Logitech MK470 €59 

draadloos toetsenbord en muis 

stil, compact met numeriek klavier 

Meer info: https://www.logitech.com/nl-

be/products/combos/mk470-slim-wireless-keyboard-mouse.html  

 

Logitech MK540 €69 

draadloos toetsenbord en muis 

comfortabel 

Meer info: https://www.logitech.com/nl-

be/products/combos/mk540-advanced-wireless-keyboard-

mouse.920-008678.html  

 

Logitech MK710 €119 

comfortabel: muis ergonomisch gevormd, rechtshandig 

afgewerkt met zacht rubber 

scrollen normaal of supersnel 

2 extra knoppen + scrollwiel links/rechts 

Meer info: https://www.logitech.com/nl-

be/products/combos/mk710-desktop-keyboard-mouse.920-

002421.html  

 

  

https://www.logitech.com/nl-be/products/combos/mk470-slim-wireless-keyboard-mouse.html
https://www.logitech.com/nl-be/products/combos/mk470-slim-wireless-keyboard-mouse.html
https://www.logitech.com/nl-be/products/combos/mk540-advanced-wireless-keyboard-mouse.920-008678.html
https://www.logitech.com/nl-be/products/combos/mk540-advanced-wireless-keyboard-mouse.920-008678.html
https://www.logitech.com/nl-be/products/combos/mk540-advanced-wireless-keyboard-mouse.920-008678.html
https://www.logitech.com/nl-be/products/combos/mk710-desktop-keyboard-mouse.920-002421.html
https://www.logitech.com/nl-be/products/combos/mk710-desktop-keyboard-mouse.920-002421.html
https://www.logitech.com/nl-be/products/combos/mk710-desktop-keyboard-mouse.920-002421.html


 

 3 jaar garantie op hardware 

Prijzen zijn inclusief taksen en BTW. Onder voorbehoud van beschikbare stock, correcties en prijswijzigingen. 

 

 

 

Microsoft Surface toetsenbord €109 

Bluetooth 

Strak, minimalistisch maar toch comfortabel 

 

 

Microsoft Surface muis €55 

Bluetooth 

Strak, minimalistisch maar toch comfortabel 

 

“start klaar maken”         €69 

• verwijderen onnodige software 

• installatie updates Windows & HP, indien gewenst upgrade Windows 10 > 11 

• installatie courante software oa. Google Chrome, Office, Acrobat Reader, VLC player, … 

• gratis antivirus 

• printer software 

• configuratie van e-mail: Outlook, Mail app, Thunderbird, webmail (klant bezorgt wachtwoord) 

(overzetten van adresboek, e-mails, … gebeurt in regie €60/u) 

• inclusief 15 min uitleg/werk bij afhaling of gratis verplaatsing bij installatie ter plaatse 

 

service           €72/u 

• overzetten van e-mails, adresboek (evt. conversie naar andere mailprogramma) 

• Chrome, Edge: bladwijzers, wachtwoorden, …. 

• installatie specifieke software 

• overplaatsen bestanden indien computer niet meer opstart 

• installatie ter plaatse 

• … 

 

Microsoft Office 2021 Thuis & Student (Word, Excel, PowerPoint)   €149 

 

Externe harde schijf 2 TB 2.5” USB3.0       €85 

Kaspersky of Norton Anti-Virus    1 jaar/ 1 toestel  €29 

Kaspersky of Norton Anti-Virus    1 jaar/ 3 toestellen  €39 


