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3. Easy4u Dell 11,6-inch Latitude 3120 Pentium Silver educatie 2-in-1 convertible tablet  
Specificaties Dell 11,6 inch Latitude 3120 educatie 2-in-1 convertible tablet

 Beeldscherm : 11,6 inch WVA Touch Screen (1366 x 768) met Dragontrail Pro Glas
 Processor : Intel® Pentium Silver N6000 Quad Core
 Draadloze netwerkkaart : Intel® WiFi 6 AX201
 Werkgeheugen : 8 Gb DDR4 intern geheugen
 Opslagcapaciteit : 128GB M2 PCIe NVMe SSD
 Videokaart : Intel UHD Graphics
 Webcam : HD webcam én World Facing Camera
 Bluetooth : Ja 5.1
 Card-reader : microSD card reader 
 I/O`s : 2x USB 3.1, 1x USB-C, 1xHDMI
 Oplader : Dell 65W 7,4mm AC adapter
 Gewicht : 1,35 kg
 Toetsenbord : Spill-resistant
 Batterij : 4 Cell 53 Whr, ExpresssCharge™
 Besturingssoftware : Windows 10 Pro Nat. Academic
 Garantie : 12 maanden
 Fabrieksgarantie batterij : 12 maanden*
* deze batterij geeft een actieve gebruiksduur van circa 10 uur

Netto aankoopprijs Dell 11,6 inch educatie 2-in-1 convertible tablet                          €       530,00  (incl. BTW)
+

Easy4u zekerheidspakket voor zorgeloos computergebruik

 Contract-, administratie- en incassoafhandeling rechtstreeks met de ouders/verzorgers van de leerlingen
 Imaging en aflevering op de onderwijsinstelling op naam van de leerlingen
 Uitbreiding standaard garantie 12 maanden naar 36,48 of 60 maanden op onderdelen (accu inbegrepen)
 Telefonische ondersteuning op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur en e-mailondersteuning
 Serviceportal voor ouders/verzorgers, inzicht in abonnementsgegevens, facturatie en reparaties
 36,48 of 60 maanden service en onderhoud op school en gedurende vakanties via de huislocatie 
 36,48 of 60 maanden schade en diefstal* dekking  tegen externe onheilen; doorlopende transport- en 

verblijfsdekking binnen Europa. Beperkt eigen risico per schade gebeurtenis of bij diefstal van maximaal
 € 50,00 voor een device; max. 3 schades (*mits sporen van braak)

 Vervangende apparatuur bij hardware reparaties
 Solide beschermhoes ten behoeve van het notebook

Easy4u zekerheidspakket      €  3,95 (incl. BTW)  per maand
=

Dell Easy4u notebook abonnement bestaande uit:

 Dell 11,6 inch Latitude 3120 Pentium educatie 2-in-1 convertible tablet 
 Easy4u zekerheidspakket inclusief beschermhoes

Optie koop: Netto aankoopprijs inclusief 3 jaar Easy4u zekerheidspakket €  671,00 (incl. BTW) eenmalig
Optie koop: Netto aankoopprijs inclusief 4 jaar Easy4u zekerheidspakket €  717,50 (incl. BTW) eenmalig
Optie koop: Netto aankoopprijs inclusief 5 jaar Easy4u zekerheidspakket €  765,00 (incl. BTW) eenmalig
Optie huur: Easy4u huurabonnement op basis van 36 maanden   €    18,65 (incl. BTW)* per maand
Optie huur: Easy4u huurabonnement op basis van 48 maanden   €    14,95 (incl. BTW)* per maand
Optie huur: Easy4u huurabonnement op basis van 60 maanden   €    12,75 (incl. BTW)* per maand

* Voorwaarden Easy4u huurabonnement 
o Huurovereenkomst rechtstreeks tussen The Rent Company en de ouders/verzorgers van de leerling 
o De gebruiker betaalt bij huur vooraf een borgbedrag van 4 maandtermijnen
o Het Easy4u huurabonnement is inclusief zekerheidspakket en bevat altijd een schade- en diefstalregeling
o Betaling vindt plaats per maand/per jaar vooruit middels automatische incasso
o Garantiestelling op naam van de onderwijsinstelling voor wanbetaling 
o Mogelijkheid tot overname goederen aan het einde van de looptijd tegen het borgbedrag

Bij koop is geen borgbedrag van toepassing
Note: Elke klant die kiest voor kopen heeft wettelijk een verplichte mogelijkheid om de schade- en diefstalverzekering uit 
het pakket te halen en zelf het schade- en diefstalrisico te dragen. Dit kan in de webshop. De schade- en diefstalverzekering 
is na ingang van het koopabonnement niet meer optioneel toe te voegen.


