Ontdek de Latitude 5300 van Dell:
De snelste weg naar succes.
Met de Latitude 13” notebook van Dell kunt u nu sneller
werken dan ooit, dankzij zijn schaalbare functies,
krachtige prestaties en ExpressCharge. Ontdek ons
gamma Latitude notebooks al vanaf 800 eur.*
Snelle prestaties
De nieuwste 8e generatie Intel® processoren
verhogen de productiviteit, beheerbaarheid
en beveiliging.
Stroom de hele dag
Blijf ongeremd doorwerken met
de high-density batterij en ExpressCharge,
wat een oplaadtijd van 80% in één uur mogelijk maakt.
Ergonomisch en functioneel
De voorziene polssteun zorgt ervoor dat u een
ergonomisch houding aanneemt. Met de SmartCardlezer kunt u zich makkelijk beveiligd aanmelden op
websites zoals tax-on-web, mijngezondheid.belgie.be,
ed.

Wees briljant
Met Office 365 kan je elke dag
bereiken wat belangrijk voor je is.
Met Office 365 Home kunt u altijd gebruik maken van de
nieuwste Office-versies en programma’s, krijgt u goede
ondersteuning van Microsoft en 1 TB ruimte in de cloud
op OneDrive zodat u altijd, overal en met elk toestel aan
uw bestanden kunt en deze kunt aanpassen. Inbegrepen
Microsoft producten zijn Word, Excel, PowerPoint,
Outlook, Publisher, Access, OneNote en OneDrive.

Kaspersky Total Security
De meest uitgebreide online
bescherming voor jou en jouw gezin.
Kaspersky Total Security beschermt je gezinsleden terwijl
ze surfen, winkelen, social media gebruiken of streamen.
•
•
•

Beschermt je privacy, wachtwoorden, bestanden en foto’s
Vergroot je veiligheid tijdens online winkelen en bankieren
Creëert een veilige omgeving voor kinderen

Superieure backup en recovery
met Veritas

Specificaties:
•
•
•
•
•
•

Processor: Intel® Core™ i5-8365U
Besturingssysteem: Windows 10 Pro (64 Bit), English, Dutch,
French, German, Italian.
Geheugen: 16 GB
Harde schijf: 256 SSD
Garantie: 3 jaar Basic Onsite Service Extension
eID kaartlezer

Voor meer informatie: bezoek onze website
www.carecoach.be en vul het contactformulier in
voor de oplossing die het best bij uw behoeften past.
(*) Ook andere modellen verkrijgbaar.

Veritas is een betrouwbare partner voor uw back-up
en disaster recovery met hun System Recovery desktop
editie. Back-up en herstel uw data op een makkelijke en
efficiënte manier.

