
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De enige garantie voor producten en services van HP zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantieverklaringen bij de 
betreffende producten en services. Niets in dit document mag worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of omissies in dit document. 
Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. 
 
Niet alle functies zijn beschikbaar in alle versies van Windows 8. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software vereist om ten volle te profiteren van de 
Windows 8-functionaliteit. Kijk op microsoft.com. ©2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Alle rechten voorbehouden. Producten zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Het is mogelijk dat de  
gefotografeerde producten niet overeen komen met de omschrijving. Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.  
 
*De €150,- cashback is een netto bedrag. Dit betekent dat u na akkoord op uw claim via hp.nl/geldterug een bedrag van €150,- ontvangt op uw bankrekening. 

HP raadt Windows 8 Pro aan.

Tot ziens XP.
Hallo HP.

Meer informatie over deze aanbieding:
BRISK ICT
Paterswoldseweg 808, 9728 BM Groningen
www.brisk-ict.nl     Telnr. 050 – 54 98 000

Op 8 april 2014 beëindigt Microsoft de ondersteuning voor Windows XP. HP is er klaar voor, maar is uw bedrijf dat ook? Koop nu een 58,4 cm 
(23-inch) monitor bij een HP EliteBook 840 of ProDesk 600 SFF desktop en profiteer voor 30 april 2014 van €150,- netto cashback!

Nu met €150,-
cashback*



HP EliteBook 840 + HP EliteDisplay E231
Deze professionele reisgenoot met Intel® CoreTM i5-4200U 
processor is een prachtige UltrabookTM met luxueuze soft-touch 
finish en 14-inch HD+ beeldscherm. Werk betrouwbaar dankzij 
beproefde enterprisetechnologie en enterprisebeveiliging die 
in al uw bedrijfsbehoeften voorzien. Creëer een vaste werkplek 
op kantoor met behulp van het 23-inch FHD LED-backlit 
beeldscherm.

+ +

Profiteer nu van interessant  
bundelvoordeel
De HP EliteBook 840 en HP ProDesk 600 SFF met HP EliteDisplay 
E231 zijn voorzien van Windows 7 Professional en een licentie 
voor Windows 8 Pro, zodat u klaar bent voor de toekomst. Nu 
ontvangt u tijdelijk €150,-* netto cashback op deze en 15 andere 
bundels. Bekijk alle actiebundels met actievoorwaarden en claim 
uw geld terug op hp.nl/geldterug.

Doe meer met Windows 7 Professional of 
Windows 8 Pro
Open snel nieuwe bestanden en schakel tussen applicaties met 
minder wachttijd. Werk sneller en lever de hele dag topprestaties 
dankzij de combinatie van HP en Windows 7 Professional of 
Windows 8 Pro. Zo bent u klaar voor de toekomst als Microsoft 
per 8 april 2014 geen support meer biedt op Windows XP.

Vraag ons ook naar de overige HP actiebundels.

HP Elite Display E231
De HP Elite Display E231 brengt digitale content tot leven dankzij 
Full HD resolutie.1 Het LED-backlit scherm produceert niet alleen 
levendige tekst en afbeeldingen, maar zorgt ook dat de monitor 
dun, licht en gemakkelijk op een bureau te plaatsen is.

Brede inkijkhoeken bieden een uitstekende weergave en een hoge 
contrastratio. Daarnaast waarborgen de snelle responstijden 
scherpe, goed leesbare content.2 Verder is de HP Elite Display E231 
voorzien van handige VGA-, DVI- en DisplayPort-ingangen en een 
geïntegreerde USB-hub om gemakkelijk apparaten aan te sluiten.

• 23-inch (58,4-cm) LED-backlit monitor
• 1920 x 1080
• In hoogte verstelbaar
• Draaibaar en kantelbaar
• 3 jaar garantie
• Energiezuinig

HP ProDesk 600 SFF + HP EliteDisplay E231
Kies voor productiviteit en beheer in één en geef drukbezette 
werknemers de voorsprong die zij nodig hebben met deze 
desktop pc. Werk sneller en lever de hele dag topprestaties 
met een Intel® CoreTM i5-4570 processor. Voeg het 23-inch FHD 
LED-backlit beeldscherm toe en profiteer van uitzonderlijke 
ergonomische aanpassingsmogelijkheden en handige 
connectiviteit in een energie-efficiënt ontwerp.

1 High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van HD beelden.
2 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP’s onderdelen- 
 fabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

• Intel® Core™ i5-4200U processor
• Windows 7 Professional 
• Windows 8 Pro licentie
• 4GB geheugen
• 500GB harde schijf
Bundelbestelnr.: BH5G20ET03

Van €1.149,- nu voor

€999,- Excl. BTW

• Intel® Core™ i5-4570 processor
• Windows 7 Professional 
• Windows 8 Pro licentie
• 4GB geheugen
• 500GB harde schijf
Bundelbestelnr.: BH5U25ET03

Van €839,- nu voor

€689,- Excl. BTW

Nu met €150,-
cashback*

Nu met €150,-
cashback*


