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Kwalitatieve Intel 15,6” laptops met Intel grafische kaart

Voor onze computers of laptops met Linux surf naar www.linuxcomputers.be of direct naar onze
webshop: www.linuxlaptop.be     

Met volgende extra software (gratis):

LibreOffice (tekstverwerkingspakket), Google Chrome, Microsoft Edge en Mozilla Firefox
(webbrowsers), Adobe Reader, Gimp en Paint.net (fotobewerking), Patience en andere kleine

spelletjes,  Mozilla Thunderbird (e-mail)

Deze  15,6”  laptops  zijn  vooral  geschikt  voor  bureelwerk,  internet,  foto's,

Facebook, ... kortom voor alles behalve zware games of zware tekenprogramma's.

In deze laptops zit een Intel grafische kaart, het voordeel van zo'n grafische kaart is

dat deze laptops minder stroom verbruiken en minder snel defect gaan dan laptops

met een nVidia of ATI grafische kaart.

Processor Intel Core i3-1135G4 Intel Core i5-1135G7 Intel Core i7-1165G7
Geheugen 8 GB DDR-4 8 GB DDR-4 16 GB DDR-4
SSD 240 Gb SSD 500 Gb SSD kaart 500 Gb NVMe SSD kaart
OS Windows 11 Windows 11 Windows 11
Videokaart Intel Iris XE Intel Iris XE Intel Iris XE
Monitor 15,6” Full-HD 1920x1080 15,6” Full-HD 1920x1080 15,6” Full-HD 1920x1080
WiFi (draadloos)  ✔  ✔  ✔
Bluetooth  ✔  ✔  ✔
Webcam+ micro  ✔  ✔  ✔
Verlichte toetsen Multicolor Multicolor Multicolor
Netwerkkaart  ✔  ✔  ✔

Prijs (incl. Btw) 850 € 1.050 € 1.250 €

http://www.linuxcomputers.be/
http://www.linuxlaptop.be/
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FD-COMPUTERS – Intel laptops    

DE BESTE EN SNELSTE SERVICE OP DE MARKT!
U denkt misschien: “Een computer is toch maar een computer!”

U denkt misschien: “Een computer is toch maar een computer!” En gelijk hebt u! Maar één en

ander loont toch de moeite om er eens dieper over na te denken. Want wat is er vervelender

dan uw computer  twee,  drie  weken of  soms zelfs maanden te  moeten missen als er  een

probleem  is?  Net  op  dat  punt  onderscheiden  deze  FD-Computers-intel  laptops  van  de

doorsnee markt. Bij defect wordt uw laptop in de meeste gevallen zelfs  binnen de 48u na

aankomst  hersteld!  Met  de  aanschaf  van  een  FD-Computers-Intel  laptop  kiest  u  voor

zekerheid. Naast design en performantie bieden wij de beste en snelste service: 

• 2 jaar garantie

• Deze laptops kunnen op maat gemaakt worden (grotere SSD kaart, meer of minder

geheugen, zwaardere processor, andere wifi kaart, …)

• Bij defect worden deze laptops in de meeste gevallen bij FD-Computers zelf ter plaatse

hersteld. Wij mogen de laptop volledig uit elkaar halen, zonder dat de garantie vervalt.

Indien  wij  de  laptop toch niet  kunnen herstellen  (bv.  In  geval  van een moederbord

defect) sturen wij deze op naar de fabrikant (in dit geval duurt het langer dan 48 uur,

maar in de meeste gevallen kunnen we deze in onze winkel repareren).

• Bij defect buiten garantie kan de laptop ook nog altijd hersteld worden; hetzij in onze

eigen hersteldienst of bij de fabrikant zelf.

• Door deze goede kwaliteit en snelle service raden wij zoveel mogelijk deze Intel FD-

Computers laptops aan, toch verkopen wij ook alle andere merken om iedere klant van

dienst te kunnen zijn.
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Kwalitatieve Intel Ultrabook 15,6” laptops met extra lange batterijduur

TOPPER: tot 18 uur batterijduur met deze ultrabook laptop!

Voor onze computers of laptops met Linux surf naar www.linuxcomputers.be of direct naar onze
webshop: www.linuxlaptop.be     

Met volgende extra software (gratis):

LibreOffice (tekstverwerkingspakket), Google Chrome, Microsoft Edge en Mozilla Firefox
(webbrowsers), Adobe Reader, Gimp en Paint.net (fotobewerking), Patience en andere kleine

spelletjes,  Mozilla Thunderbird (e-mail)

Deze 15,6” laptops zijn vooral geschikt om overal mee te nemen, deze laptops zijn

maar even hoog als een 14 inch model maar hebben toch een 15,6 inch scherm.

Geschikt voor bureelwerk, internet, foto's, Facebook, ... kortom voor alles behalve

zware games of zware tekenprogramma's. In deze laptops zit  een Intel grafische

kaart,  het  voordeel  van  zo'n  grafische  kaart  is  dat  deze  laptops  minder  stroom

verbruiken en minder snel defect gaan dan laptops met een nVidia of ATI grafische

kaart.

Processor Intel Core I5-1240P Intel Core i7-1260P Intel Core i7-1260P
Geheugen 16 GB DDR-4 16 GB DDR-4 64 GB DDR-4
SSD 500 Gb NMVe SSD kaart 500 Gb NVMe SSD kaart 2000 Gb PCI 4 NVMe SSD 
OS Windows 11 Windows 11 Windows 11 PRO
Video Intel Iris Xe Intel Iris Xe Intel Iris Xe
Monitor 15,6” Full-HD IPS 1920x1080 15,6” Full-HD IPS 1920x1080 15,6” Full-HD IPS 1920x1080
WiFi (draadloos)  ✔  ✔  ✔
Bluetooth  ✔  ✔  ✔
Webcam + micro  ✔  ✔  ✔
Verlichte toetsen Multicolor Multicolor Multicolor
Netwerkkaart  ✔  ✔  ✔
Batterijduur Tot 18 uur Tot 18 uur Tot 18 uur

Prijs (incl.btw.) 1.195 € 1.395 € 2.150 €

http://www.linuxlaptop.be/
http://www.linuxcomputers.be/
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Wist u dat ...

• … low-budget laptops zoals het woord zelf al doet vermoeden, laptops tegen een lagere

prijs zijn. Deze laptops zijn dan ook met goedkopere componenten gemaakt die niet

zo goed tegen de warmte kunnen. Het gevolg hiervan is dan ook dat deze laptops veel

sneller defect raken en dat ze eigenlijk opgebouwd worden om slechts 2 jaar mee te

gaan. Daarom geven de meeste merken aan hun lowbudget laptops ook maar 1 jaar

garantie.

• …  de  lowbudget  laptops  dan  ook  dikwijls  worden  gemaakt  met  een  zeer  lichte

processor,  die  eigenlijk  thuis  hoort  in  bijvoorbeeld  een  netbook  maar  niet  bij  een

“standaard” laptop. Om het gebruik van deze tragere processor te verbergen, plaatsen

de  grote  merken  dikwijls  meer  geheugen  om daarmee  uit  te  kunnen  uitpakken  op

papier.

• … FD-computers alle laptops die vermeld staan op deze prijslijst,  altijd volledig zelf

installeert, zonder tijdelijke of onnodige programma’s (“crapware”). Bij aankomst van de

laptop  wordt  Windows  geïnstalleerd  en  aangepast  om  beter,  sneller en  zodoende

efficiënter te werken. Ook worden volgende programma’s volledig gratis geïnstalleerd:

▪ LibreOffice: een volledig tekstverwerkingsprogramma met een eigen versie van

o.a. Word en Excel. 

▪ PowerPoint  Viewer:  applicatie  om  diavoorstellingen  te  bekijken  zonder  dat  u

hiervoor de duurdere Microsoft Office dient aan te schaffen.

▪ Google Chrome: een internet  browser  zoals Internet  Explorer.  Echter  is  deze

versie veel minder onderhevig aan spyware en andere schadelijke software.

▪ Adobe  Reader  en  Java  :  de  gebruikelijke  tools  die  u  nodig  hebt  voor  vele

websites (bv. YouTube) of voor het openen van vele documenten.

▪ VideoLAN: een videospeler die werkelijk ieder videoformaat aan kan.

▪ CDBurnerXP: een gebruiksvriendelijke tool om cd's of dvd's te branden.

▪ Mozilla  Thunderbird:  e-mailprogramma  (niet  langer  standaard  aanwezig  in

Windows).
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Kwalitatieve Intel superdunne en vederlichte 14” laptops

Voor onze computers of laptops met Linux surf naar www.linuxcomputers.be of direct naar onze
webshop: www.linuxlaptop.be     

Dit model bestaat ook in een nog betere versie met o.a. een zwaardere batterij tot 11u30
autonomie en toetsenbord met achtergrond verlichting. 

Prijs met Intel i5-1240P: €1160, met Intel i7-1260P: €1350

Met volgende extra software (gratis):

LibreOffice (tekstverwerkingspakket), Google Chrome, Microsoft Edge en Mozilla Firefox (webbrowsers), Adobe
Reader, Gimp en Paint.net (fotobewerking), Patience en andere kleine spelletjes,  Mozilla Thunderbird (e-mail)

Deze  14”  laptops  zijn  vooral  geschikt  om  overal  mee  te  nemen  superdun  en

superlicht. Geschikt voor bureelwerk, internet, foto's, Facebook, ... kortom voor alles

behalve  zware games of  zware  tekenprogramma's.  In  deze laptops zit  een Intel

grafische kaart,  het voordeel van zo'n grafische kaart is dat deze laptops minder

stroom verbruiken en minder snel defect gaan dan laptops met een nVidia of ATI

grafische kaart.

Processor Intel Core i3-1115G4 Intel Core I5-1135G7 Intel Core i7 – 1165G7
Geheugen 4 GB DDR-47 8 GB DDR-4 8 GB DDR-4
SSD 240 Gb SSD kaart 500 Gb SSD kaart 500 Gb SSD kaart
OS Windows 11 Windows 11 Windows 11
Videokaart Intel GMA-HD tot 1,7 Gb Intel GMA-HD tot 1,7 Gb Intel GMA-HD tot 1,7 Gb
Monitor 14” Full-HD 1920x1080 14” Full-HD 1920x1080 14” Full-HD 1920x1080
WiFi (draadloos)  ✔  ✔  ✔
Bluetooth  ✔  ✔  ✔
Webcam + micro  ✔  ✔  ✔
Netwerkkaart  ✔  ✔  ✔
Gewicht 1,5 Kg 1,5 Kg 1,5 Kg

Prijs (incl. Btw) 799 € 999 € 1.199 €

http://www.linuxlaptop.be/
http://www.linuxcomputers.be/
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Wist u dat...

• ... FD-Computers bij de installatie van een laptop of desktop de SSD kaart in 2 delen 

opsplitst, zodat het ene deel speciaal voor Windows en programma's dient, en het 

andere voor al uw documenten (tekstbestanden, foto's, muziek, video, favorieten). 

Hierdoor kunnen wij sneller te werk gaan bij een eventuele herstelling en geniet u van 

een snellere service.

• … FD-Computers ook alle modellen die niet in deze folder opgenomen zijn aanbiedt? 

Op onze website: www.fd-computers.be of in onze winkel kan u onze andere 

'IT-Resellers' folder vinden.

• ... FD-Computers altijd zelf instaat voor de garantie afhandeling i.p.v. de klant. Als uw 

laptop defect zou zijn contacteert FD-Computers zelf de fabrikanten om uw garantie te 

regelen – ook bij low-budget laptops. U dient uw garantie niet te activeren, er is geen 

bijkomende kost om van deze garantie te genieten*. Met een aankoop bij FD-

Computers kan u zorgeloos aan de slag.

* Softwareproblemen vallen nooit onder garantie, enkel hardwaredefecten worden hierdoor gedekt.

• … FD-Computers bij de Intel kwalitatieve laptops (laptops van deze folder) geen toeslag

aanrekent voor het klaarmaken en/of activeren van uw laptop. Bij de andere laptops 

zoals o.a. deze van de 'IT-resellers' folder wordt er wel een toeslag gerekend voor het 

startklaar maken.

• … FD-Computers graag al uw bestaande data (documenten, foto's, e-mails, adresboek, 

favorieten, video,...) overzet van uw oude toestel naar uw nieuw toestel? Zo kan u snel 

aan de slag met uw nieuwe aankoop.

• … de hersteltijd van uw computer of laptop veel verkort als u uw stroomadapter ook 

meebrengt.

… FD-Computers al een tijdje lid is van de IT-Resellers aankoopgroepering. Daarom kunnen we u

altijd zeer scherpe prijzen aanbieden. Toch is IT-Resellers geen aankoopgroepering met 

uitzonderlijke voorwaarden en geven zij ons vrijheid in wat wij al dan niet verkopen. Bij ons 

staat de klant altijd op de eerste plaats en niet de

aankoopgroep.  

http://www.fd-computers.be/


FD-Computers Engelstraat 26 – 8480 Ichtegem www.fd-computers.be
Service & kwaliteit +32 (0) 51/77.14.06 info@fd-computers.be 

Kwalitatieve Intel 15,6” laptops met Nvidia grafische kaart

Voor onze computers of laptops met Linux surf naar www.linuxcomputers.be of direct naar onze
webshop: www.linuxlaptop.be     

Met volgende extra software (gratis):

LibreOffice (tekstverwerkingspakket), Google Chrome, Microsoft Edge en Mozilla Firefox
(webbrowsers), Adobe Reader, Gimp en Paint.net (fotobewerking), Patience en andere kleine

spelletjes,  Mozilla Thunderbird (e-mail)

Deze 15” laptops zijn vooral geschikt voor games, zware tekenprogramma's maar

ook voor bureelwerk, kortom een allesvreter. In deze laptops zitten zowel een Intel

en een nVidia grafische kaart. Het voordeel van deze tweede grafische kaart is dat

deze veel sneller werkt dan de Intel grafische kaarten, maar heeft als nadeel dat

deze nVidia grafische kaart een grote kans op defecten heeft, met die 2 grafische

kaarten gebruikt hij de lichte kaart voor licht werk en de zware kaart voor zwaarder

werk.

Processor Intel Core I7-12700H Intel Core I7 – 12700H Intel Core I7 – 12700H
Geheugen 8 GB DDR-4 16 GB DDR-4 16 GB DDR-4
SSD 500 Gb SSD kaart 500 Gb NVMe SSD kaart 500 Gb NVMe SSD kaart
OS Windows 11 Pro Windows 11 Pro Windows 11 Pro
Videokaart Intel GMA-HD tot 1,7 Gb Intel GMA-HD tot 1,7 Gb Intel GMA-HD tot 1,7 Gb
Videokaart 2 Nvidia GTX-1650-4Gb Nvidia RTX-3050-4Gb Nvidia RTX 3060 – 6 GB
Monitor 15,6” Full-HD 1920x1080 15,6” Full-HD 1920x1080 15,6” Full-HD 1920x1080
WiFi (draadloos)  ✔  ✔  ✔
Bluetooth  ✔  ✔  ✔
Webcam + micro  ✔  ✔  ✔
Verlichte toetsen Multicolor Multicolor Multicolor
Netwerkkaart  ✔  ✔  ✔

Prijs (incl. Btw) 1.399 € 1.599 € 1.799 €

http://www.linuxlaptop.be/
http://www.linuxcomputers.be/
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Wist u dat...
•  … FD-Computers gespecialiseerd is in het herstellen van laptops:

✔Uw laptop geeft beeld, maar start niet meer volledig op...

✔Uw laptop geeft geen beeld meer, maar maakt wel nog geluid (ventilator)...

✔Uw laptop doet totaal niets meer, geen beeld en geen geluid...

✔Het beeld van uw laptop valt constant uit (soms wel en soms geen beeld)...

✔Het beeld van uw laptop is enkel in de verte zichtbaar, maar heel moeilijk 
leesbaar...

✔De stroomconnector van uw laptop is afgebroken...

✔Uw laptopscherm is gebroken of gebarsten...

✔Uw laptop doet niets meer, maar de lampjes branden wel nog...

✔Uw harde schijf, toetsenbord, dvd-rom station,... is defect...

✔De batterij van uw laptop laadt niet meer op...

✔Er komen strepen of zwarte vlekken op het scherm van uw laptop...

✔Er is water of andere vloeistof op uw laptop gemorst...

• … laptopherstellingen bij FD-Computers bijna altijd tot de helft goedkoper zijn dan bij de

fabrikant zelf. Is uw laptopscherm gebarsten of uw laptop gevallen, wordt dit nooit 

gedekt door de garantie van de fabrikant. 

• … de hersteldienst van FD-Computers over heel België bekend staat voor zijn 

herstellingen voor een eerlijke prijs? Zo herstelt FD-Computers voor verscheidene 

andere computerwinkels die omwille van gebrekkige kennis of onderdelen bij ons ten 

rade komen.
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Kwalitatieve Intel 17,3” laptops met Intel grafische kaart

Voor onze computers of laptops met Linux surf naar www.linuxcomputers.be of direct naar onze
webshop: www.linuxlaptop.be     

 

Met volgende extra software (gratis):

LibreOffice (tekstverwerkingspakket), Google Chrome, Microsoft Edge en Mozilla Firefox
(webbrowsers), Adobe Reader, Powerlan (DVD-player), CD-BurnerXP (DVD en CD-Brander),
Gimp en Paint.net (fotobewerking), Patience en andere kleine spelletjes,  Mozilla Thunderbird

(e-mail)

Deze 17,3” laptops zijn vooral geschikt voor bureelwerk, internet, foto's, Facebook, ... kortom

voor alles behalve zware games of zware tekenprogramma's. In deze laptops zit een Intel

grafische kaart. Het voordeel van zo'n grafische kaart is dat deze laptops minder stroom

verbruiken en minder snel defect gaan dan laptops met een Nvidia of ATI grafische kaart.

Processor Intel Core i5-1135G7 Intel Core i7-1165G7
Geheugen 8 GB DDR-4 16 GB DDR-4
SSD 500 Gb SSD Kaart 500 Gb NVMe SSD Kaart
OS Windows 11 Windows 11 
Videokaart Intel Iris XE Intel Iris XE
Monitor 17,3” Full-HD 1920x1080 17,3” Full-HD 1920x1080
WiFi (draadloos)  ✔  ✔
Bluetooth  ✔  ✔
Webcam + micro  ✔  ✔
Verlichte toetsen Multicolor Multicolor
DVD-Writer Ingebouwde DVD-Writer Ingebouwde DVD-Writer
Netwerkkaart  ✔  ✔

Prijs (incl. Btw) € 1.150 € 1.350

http://www.linuxlaptop.be/
http://www.linuxcomputers.be/
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Waarom een computer of laptop kopen met Linux?

✔ Geen virussen en spyware op Linux

✔ Linux vertraagt niet

✔ Geen vervelende updates op onmogelijke momenten (kies zelf 
wanneer uw updates mogen geïnstalleerd worden en werk verder terwijl de updates 
aan het installeren zijn)

✔ Zeer groot aanbod gratis software

✔ Even gebruiksvriendelijk als Windows of Apple MacOS
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Kwalitatieve Intel Ultrabook 17,3” laptops met extra lange batterijduur

TOPPER: tot 16 uur batterijduur met deze ultrabook laptop!

Voor onze computers of laptops met Linux surf naar www.linuxcomputers.be of direct naar onze
webshop: www.linuxlaptop.be     

Met volgende extra software (gratis):

LibreOffice (tekstverwerkingspakket), Google Chrome, Microsoft Edge en Mozilla Firefox
(webbrowsers), Adobe Reader, Gimp en Paint.net (fotobewerking), Patience en andere kleine

spelletjes,  Mozilla Thunderbird (e-mail)

Deze 17,3” laptops zijn vooral geschikt om overal mee te nemen, deze laptops zijn

maar iets hoger dan een 15 inch model maar hebben toch een 17 inch scherm.

Geschikt voor bureelwerk, internet, foto's, Facebook, ... kortom voor alles behalve

zware games of zware tekenprogramma's. In deze laptops zit  een Intel grafische

kaart,  het  voordeel  van  zo'n  grafische  kaart  is  dat  deze  laptops  minder  stroom

verbruiken en minder snel defect gaan dan laptops met een nVidia of ATI grafische

kaart.

Processor Intel Core I5-1240P Intel Core i7-1260P Intel Core i7-1260P
Geheugen 8 GB DDR-4 16 GB DDR-4 64 GB DDR-4
SSD 500 Gb NMVe SSD kaart 500 Gb NVMe SSD kaart 2000 Gb PCI 4 NVMe SSD
OS Windows 11 Windows 11 Windows 11
Video Intel Iris Xe Intel Iris Xe Intel Iris Xe
Monitor 17,3” Full-HD IPS 1920x1080 17,3” Full-HD IPS 1920x1080 17,3” Full-HD IPS 1920x1080
WiFi (draadloos)  ✔  ✔  ✔
Bluetooth  ✔  ✔  ✔
Webcam + micro  ✔  ✔  ✔
Verlichte toetsen Multicolor Multicolor Multicolor
Netwerkkaart  ✔  ✔  ✔
Batterijduur Tot 16 uur Tot 16 uur Tot 16 uur

Prijs (incl.btw.) 1.250 € 1.495 € 2.250 €

http://www.linuxlaptop.be/
http://www.linuxcomputers.be/
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Backups, hoe wat en waarom:

Wat is een backup?

Om het met een duidelijker nederlandstalige benaming te zeggen: een reservekopie.

Waarom zou jij een backup kunnen nodig hebben?

Er zijn tientallen redenen waarom dit nodig kan zijn, ik noem er enkele: menselijke fout 
(per ongeluk een bestand overschreven of verwijderd), het falen van apparatuur (harde 
schijf van de computer is stuk, USB stick onleesbaar, ...), diefstal of verlies van 
computer, virussen, … De meest voorkomende oorzaak van gegevensverlies zijn 
nog altijd: 1. de harde schijf die plots defect raakt, 2. virussen.

Wat is een backup zeker niet?

Een externe harde schijf kopen en daar al je gegevens naartoe verplaatsen (knippen en 
plakken) is dus GEEN backup. In de praktijk merk ik dat dit bij veel mensen de opvatting
is van een backup tot op het moment dat de externe harde schijf dan stuk gaat en de 
problemen beginnen.

Wat moet ik backuppen?

Dit hangt af van persoon tot persoon of van bedrijf tot bedrijf, simpel gezegd: de 
documenten die voor u belangrijk zijn. Voor particulieren is dit veelal: digitale foto's, 
Word en Excel documenten, soms ook e-mails of contactpersonen. Voor 
zelfstandigen/bedrijven gaat dit meestal een stap verder en komen er ook specifieke 
gegevens/toepassingen per activiteit bij. 

Hoe dikwijls moet ik een backup nemen?

Dit hangt ervan af hoe dikwijls uw gegevens die gebackuped worden veranderen. Voor 
bedrijven dagelijks en soms zelfs meerdere keren per dag.

Waar plaats je deze backups?

Zeker niet op je D:\ partitie! Verder speelt het medium op zich geen rol, je kan daarvoor 
allerhande zaken gebruiken zoals: externe harde schijf, CD, DVD, usb-stick, 
geheugenkaartje, tapes, cloud-backupsystemen, … Alles zal hierbij afhangen van de 
omvang van de bestanden en het aantal backups dat je wenst bij te houden.

Dus daarom: backups nemen is zeer belangrijk!

Dikwijls valt het voor dat mensen belangrijke gegevens kwijtraken door een gebrek aan 
backups of recente backups, voor particulieren gaat dit dan meestal over een sentimentele 
waarde maar voor bedrijven kan dit over (veel) geld gaan en in het slechtste geval het 
voortbestaan van het bedrijf in het gedrang brengen.

Wij bieden een volledig pakket aan waarbij de backups automatisch genomen 
worden en de opvolging eveneens door ons gebeurd. U bent op die manier 
zorgenvrij en zeker dat u dagelijks een geslaagde backup heeft!
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Kwalitatieve Intel 17,3” laptops met Nvidia grafische kaart

Voor onze computers of laptops met Linux surf naar www.linuxcomputers.be of direct naar
onze webshop: www.linuxlaptop.be     

Met volgende extra software (gratis):

LibreOffice (tekstverwerkingspakket), Google Chrome, Microsoft Edge en Mozilla Firefox
(webbrowsers), Adobe Reader, Gimp en Paint.net (fotobewerking), Patience en andere kleine

spelletjes,  Mozilla Thunderbird (e-mail)

Deze 17” laptops zijn vooral geschikt voor games, zware tekenprogramma's, maar ook

voor bureelwerk, kortom een allesvreter. In deze laptops zitten zowel een Intel en een

nVidia grafische kaart. Het voordeel van deze tweede grafische kaart is dat deze veel

sneller  werkt  dan de Intel  grafische kaarten, maar heeft  als nadeel  dat  deze Nvidia

grafische kaart een grote kans op defecten heeft, met die 2 grafische kaarten gebruikt

hij de lichte kaart voor licht werk en de zware kaart voor zwaarder werk.

Processor Intel Core I7-12700H Intel Core I7 – 12700H Intel Core I7 – 12700H
Geheugen 8 GB DDR-4 16 GB DDR-4 16 GB DDR-4
SSD 500 Gb SSD kaart 500 Gb SSD NVMe kaart 500 Gb SSD NVMe kaart
OS Windows 11 Windows 11 Pro Windows 11 Pro
Videokaart Intel GMA-HD tot 1,7 Gb Intel GMA-HD tot 1,7 Gb Intel GMA-HD tot 1,7 Gb
Videokaart 2 Nvidia GTX 1650 Ti-4Gb Nvidia RTX-3050-4Gb Nvidia RTX 3060-6Gb
Monitor 17,3” Full-HD 1920x1080 17,3” Full-HD 1920x1080 17,3” Full-HD 1920x1080
WiFi (draadloos)  ✔  ✔  ✔
Bluetooth  ✔  ✔  ✔
Webcam + micro  ✔  ✔  ✔
Verlichte toetsen x Multicolor Multicolor
DVD-Writer Optioneel (extern) Optioneel (extern) Optioneel (extern)
Netwerkkaart  ✔  ✔  ✔

Prijs (incl. Btw) 1.490 € 1.670 € 1.970 €

http://www.linuxlaptop.be/
http://www.linuxcomputers.be/
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Kwalitatieve FD-Computers-Intel Lowbudget laptops
Zelfde service als de andere FD-Computers-Intel laptops maar met een lichtere processor om 
de prijs te drukken. 

Voor onze computers of laptops met Linux surf naar www.linuxcomputers.be of direct naar onze
webshop: www.linuxlaptop.be     

Zelfde laptops met Windows 11 + € 100 

Met volgende extra software (gratis):

LibreOffice (tekstverwerkingspakket), Google Chrome, Microsoft Edge en Mozilla Firefox
(webbrowsers), Adobe Reader, Gimp en Paint.net (fotobewerking), Patience en andere kleine

spelletjes,  Mozilla Thunderbird (e-mail)

Deze laptops zijn vooral om de prijs te drukken, zijn met een goedkopere/tragere

processor, maar genieten toch van de zeer degelijke service van de FD-Computers

laptops.

Processor Intel Pentium N5030 Intel Pentium N5030
Geheugen 4 GB DDR-4 4 GB DDR-4
SSD 128 Gb SSD kaart 128 Gb SSD kaart
OS Linux naar keuze Linux naar keuze
Videokaart Intel HD Intel HD
Monitor 15,6” HD LED breedbeeld 14” HD LED breedbeeld
WiFi (draadloos)  ✔  ✔
Bluetooth  ✔  ✔
Webcam  ✔  ✔
DVD-Writer Optioneel (extern) Optioneel (extern)
Netwerkkaart X X

Prijs (incl. Btw) 545 € 450 €

http://www.linuxlaptop.be/
http://www.linuxcomputers.be/
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Is de gas -en elekticiteitsprijs teveel gestegen? Daar kan je helaas niet veel aan 
doen, maar uw telecom kan wel veel goedkoper. Bel en surf veel goedkoper met Scarlet,
zowel voor vaste lijnen als gsm-abonnementen.

Een vergelijking van het goedkoopste pakket van Telenet en van Scarlet

Telenet ONE met TV: Scarlet Trio Mobile:

• Internet – Internet

• Telefonie – Telefonie

• Digitale-TV met digicorder – Digitale-TV met digicorder

• 1x GSM abonnement – 1x GSM abonnement 

Prijs per maand: € 90* Prijs per maand: € 50 **

Prijs voor het pakket van Telenet per jaar: € 1080

Prijs voor het pakket van Scarlet per jaar: € 600

Als u overschakelt naar Scarlet bespaar u maar liefst € 480 per jaar. Dit 
ieder jaar opnieuw.

–> SCARLET TRIO ZONDER MOBIEL VANAF € 42 (p/m), MOBIEL VANAF € 8 (p/m)

Ook voor bijkomende opties is Scarlet veel goedkoper dan de concurentie, enkele 
voorbeelden:

– Nummerweergave kost bij Telenet en Proximus € 4,25 per maand, bij Scarlet € 1,02 per 
maand.

– Bellen is gratis naar vaste nummers tijdens de daluren (vanaf 16u) en het weekend.

– Meerdere tv's digitaal aansluiten kost bij Telenet € 9 bij Proximus € 5 en bij Scarlet € 4 **.

Ook voor GSM is Scarlet de goedkoopste, vraag ons meer info of breng uw facturen mee 
zodat we samen kunnen kijken hoeveel u kan besparen.

FD-Computers is hoofdverdeler en erkend service point van Scarlet***

* Na de eventueele promo van 3 maanden, ** Eenmalige activatiekost € 99 *** Enkel voor aansluitingen die bij 
ons aangevraagd zijn.

FD-COMPUTERS OPENINGSUREN: di 9-12u en 13-18u30, wo 13-18u30, do 13-18u30, vr 9-12u en 13-18u30, 
za 9-12u en 13-16u, zo en ma gesloten.

   Scarlet: BIJNA DE HELFT GOEDKOPER DAN TELENET
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