
Wij nemen jouw 
vragen rondom ICT 
compleet weg!
 Zorgeloos onderweg 

 Zorgeloos online

 Zorgeloos de beste keus 

Weet jij zeker dat je veilig online bankiert?
Het meest getest en bekroond. Kaspersky Lab-bescherming.  

Zie pagina 5. 

Verzekerd onderweg?
Zorg dat je device goed beschermd is!

Zie pagina 5. 

Zijn jouw privé foto`s en bestanden 
veilig opgeslagen? 
Zie pagina 5 voor de simpele oplossing!

Twijfel je welk notebook bij jou past?
Wij helpen jou! 

Zie pagina 2. 

www.digitotaal.nlvolg ons opjouw digitotaal dealer



Waar wil jij je notebook voor gebruiken?
Digitotaal helpt je op weg bij de keuze van jouw notebook. Het bijbehorend icoontje vindt je terug bij elk notebook in deze folder. 

Uiteraard kun je ook altijd een Digitotaal expert raadplegen bij jou in de buurt! Kijk op www.digitotaal.nl

INTERNET & OFFICE: Voor basistaken als browsen op het internet, mailen en tekstverwerken heb je voldoende aan een Intel 

Atom, Celeron of Pentium processor. Een Core m3 processor is energiezuiniger en heeft geen ventilator nodig, waardoor je 

laptop volledig stil is. Werk je graag met meerdere basis programma's tegelijk, dan is een Intel Core i3 processor aan te raden. 

SCHOOL & STUDIE: Gebruik je jouw laptop om verslagen te typen, presentaties te maken en af en toe simpel een foto te 

bewerken? Kies dan voor een laptop met minimaal een Core m3 of Core i3 processor. Zo heb je moeiteloos 20 tabbladen 

open in je browser terwijl je een essay schrijft en muziek streamt. 

ENTERTAINMENT: Vakantiekiekjes bewerken, afspelen van videobestanden of favoriete films en series? Kies dan voor een 

Intel Core m5, m7 of i5 processor. Een Intel Core i5 processor biedt over een langere periode meer rekenkracht. Let ook op 

een Full HD-beeldscherm voor scherpe beelden en op het intern geheugen vanaf 4 GB zodat de notebook niet traag wordt. 

MULTIMEDIA & GAMES: Wil je naast de dagelijks computertaken, ook gamen en/of foto’s en video’s bewerken? Dan heb je een 

notebook nodig met een midrange videokaart. Hierdoor worden de grafische prestaties van de notebook verhoogt waardoor het 

beeld niet gaat stotteren of vast loopt. Ook een krachtige processor is een vereiste dus kies hiervoor een Intel Core i7 processor. 

Deze is krachtig genoeg voor het werken met programma's als Adobe Photoshop en Adobe Premiere Pro. Daarnaast adviseren 

we 8 GB werkgeheugen.

Ideapad 320
• 15.6 inch FULL HD • AMD A6-9220 
• 4GB • 256GB SSD • Windows 10 Home 
• Wireless 802.11 ac/a/b/g/n + BT4.1

IdeaPad 320
• 17.3 inch HD+ • Intel® Core™ i3-7100U 
• 4 GB • 256GB SSD • Windows 10 Home 
• Wireless 802.11 ac/a/b/g/n + BT4.1

IdeaPad 320
• 15.6 inch FULL HD • Intel® Core™ i5-8250U 
• 8 GB • 256GB SSD • Windows 10 Home 
• Wireless 802.11 ac/a/b/g/n + BT4.1

599.
00

495.
04 

excl. btw

479.
00

395.
87 

excl. btw

699.
00

577.
69 

excl. btw

      Ideapad 320
Life Just Got Easier
Alles van de Ideapad 320 is ontworpen om jouw leven makkelijker te 

maken. Met de juiste processor kan hij alles aan wat je hem voorzet.

Geniet van het gemak dat Ideapad 320 biedt: van een strak ontwerp tot 

een rustige desktop-interface. 

De grootste uitdaging is het kiezen van jouw ideale kleur.

Digitotaal Consument
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Aspire 5 A517-51-57XZ
• 15.6 inch Full HD • Intel® Core™ i3-6006U • 4GB DDR4 
• 128GB SSD + 1TB HDD • NVIDIA® GeForce® 940MX 2GB 
GDDR5 • Wireless 802.11 ac/b/g/n +BT4.1 
• Windows 10 Home 

Aspire 5 A517-51-57XZ
• 17.3 inch Full HD • Intel® Core™ i5- 8250U • 4GB DDR4 • 128GB SSD + 1TB HDD 
• Optical Disk Drive • Wireless 802.11 ac/b/g/n +BT4.1 • Windows 10 Home

Aspire 3 A315-21-44QB
• 15.6 inch Full HD • AMD A4-9120 • 4GB DDR4
• 256GB SSD • Intel® UHD Graphics 620 • Wireless 
802.11 ac/b/g/n +BT4.1 • Windows 10 Home 

Aspire 5 A515-51-58Z5
• 15.6 inch Full HD • Intel® Core™  i5-8250U 
• 6GB DDR4 • Intel HD Graphics 620 • 256GB SSD 
• Wireless 802.11 ac/b/g/n +BT4.1 • Windows 10 Home

Aspire 5 A515-51G-57XJ
• 15.6 inch Full HD • Intel® Core™ i5-8250U • 8GB DDR4 • 256GB SSD + 1TB HDD • NVIDIA® 
GeForce® MX130 2GB GDDR5 • Wireless 802.11 ac/b/g/n +BT4.1 • Windows 10 Home

669.
00

552.
89 

excl. btw

599.
00

495.
04 

excl. btw

429.
00

354.
55 

excl. btw

799.
00

660.
33 

excl. btw

699.
00

577.
69 

excl. btw

          Aspire 5
Elke dag in stijl

Het mooie, slanke design past perfect bij de elegante textuur en  

het gestroomlijnde aluminium oppervlak aan de binnenkant.

Kristalheldere audio

TrueHarmony™ zorgt voor levensecht geluid en  

een buitengewoon heldere audio-ervaring.

De kracht van draadloos

Het draadloze signaal is sterk en stabiel dankzij een  

strategisch geplaatste draadloze 802.11ac-antenne.

Haarscherpe communicatie 

Voer videogesprekken met familie  

en vrienden met beeld en geluid van 

hoge kwaliteit door de ingebouwde 

HD-camera en de twee microfoons.

excl. btwexcl. btw

          Aspire 5

Het mooie, slanke design past perfect bij de elegante textuur en 

het gestroomlijnde aluminium oppervlak aan de binnenkant.

TrueHarmony™ zorgt voor levensecht geluid en 

een buitengewoon heldere audio-ervaring.

Het draadloze signaal is sterk en stabiel dankzij een 

strategisch geplaatste draadloze 802.11ac-antenne.
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        VivoBook S
Scherm

NanoEdge display met ultradunne rand. Het Full HD-display beschikt 

ook over 178° wide-view technologie om te garanderen dat kleuren en 

contrast levendig en gewaagd blijven.
 

Prestaties

Geweldige prestaties de Asus VivoBook S wordt aangedreven door een 

supersnelle Intel Core i5 processor.
 

Dubbele opslag

Supergrote opslagcapaciteit met verbluffende datasnelheden met een 

500GB HDD + 128GB SSD.
 

Pixel-perfecte video

ASUS Tru2Life Video-technologie laat elke video er geweldig uitzien.

Met intelligente algoritmes wordt de scherpte en het contrast van 

elke pixel in elk beeldje met 150% geoptimaliseerd voor ongelooflijk 

levendig en realistisch beeld. Elke keer weer!

VivoBook X540UA-DM038T 
• 15 inch FHD • Intel® Core™ i3-6006U • 4GB 
• 128GB SSD • Wireless 802.11 ac/b/g/n 
• Windows 10 Home

VivoBook S K406UA-BM141T
• 14 inch FHD IPS • Intel® Core™ i3-7100U • 4GB  
• 128GB SSD • Fingerprint + Illuminated keyboard  
• Wireless 802.11 ac/b/g/n + BT4.0 • Windows 10 Home

639.
00

528.
10 

excl. btw

489.
00

404.
13 

excl. btw

VivoBook S X510UA-EJ750T 
• 15.6" FHD • Intel® Core™ i5-8250U • 4GB • 500GB 
5400R + 128GB SSD • VGA web camera • Wireless 
802.11 ac/b/g/n +BT4.1 • Windows 10 Home

689.
00

569.
42 

excl. btw

VivoBook Pro N580VN-DM073T
• 15 inch 4K UHD • Intel® Core™ i5-7300HQ • 8GB • 256GB SSD 
• NVIDIA MX150 - 2GB • Wireless 802.11 b/g/n +BT4.0 • Windows 10 Home

VivoBook Pro N580VD-E4714T
• 15 inch FHD IPS • Intel® Core™ i7-7700HQ • 8GB • 256GB SSD • NVIDIA GTX1050- 2GB 
• Wireless 802.11 b/g/n +BT4.0 • Windows 10 Home

1299.
00

1073.
55 

excl. btw

899.
00

742.
98 

excl. btw

Digitotaal Consument

4



Microsoft

Microsoft

Microsoft

5

Denk bij aankoop van je device ook aan de opties en accessoires!

Era 14" Laptop Attaché
•  Gevoerd opbergvak voor een laptop  

van maximaal 14"
• Apart opbergvak voor een tablet van 10,5"

Era 15.6" Hybrid Briefcase
•  Dik gevoerd opbergvak voor een laptop van 

maximaal 15,6"
•  Apart opbergvak voor een tablet van 10,5"
•  2-in-1-tas kan worden gedragen als een aktetas of 

als een rugzak
•  Extra vak voor documenten, boeken en koptelefoon

Bryker 15.6’’ backpack roller
•  Notebook, Tablet, Voor een laptop tot 15.6" en 

een iPad/10.1 inch tablet
•  Laptop sleeve kan worden verwijderd voor 

maximale inpakruimte
•  Uitschuifbare trolleygreep

30.
00

24.
79 

excl. btw

50.
00

41.
32 

excl. btw

119.
00

98.
35 

excl. btw

Total Security 2018 20th Anniversary 
Limited Edition voor 3 devices 
Beschermt je gezin op elk apparaat, zodat iedereen 
veilig winkelt, surft, streamt en social media gebruikt.

Antivirus 2018
Bescherming tegen virussen, ransomware en meer.
Laat je pc presteren zoals bedoeld.
Eenvoudige beveiliging met online beheer.

Internet Security 2018 
Beschermt je tegen cybercrime.
Helpt je privéleven privé te houden.
Vergroot je veiligheid tijdens online winkelen 
en bankieren.

29.
95

24.
75 

excl. btw

49.
95

41.
28 

excl. btw

49.
95

41.
28 

excl. btw

Essentiële 
beveiliging

Premium 
beveiliging

Ultieme 
beveiliging

Canvio® Basic
Draagbare externe harde schijf 500GB
• Zwart matte behuizing
• USB 3.0 (USB 2.0 compatibel)
• Ook leverbaar in 1TB, 2TB en 3TB. 

44.
00

36.
36 

excl. btw

Windows dataherstel
Jouw foto’s, video’s of andere persoonlijke documenten kwijt?

Bij Stellar kan je terecht voor het terughalen van documenten en bestanden van alle apparaten.
 
• Beschadigde apparaten
• Volledige data garantie
• Zeer lage vaste prijzen
 
Mocht jouw data onverhoopt niet te redden zijn dan betaal je dus niets. No cure-no pay.
 
Bij Stellar zijn de ophaalservice, de materialen en het terugsturen van jouw gerecoverde data 
op een gloednieuwe datadrager allemaal bij de prijs inbegrepen. Dat zorgt er voor dat je vooraf 
precies weet waar je aan toe bent en nooit te veel betaalt.

Digitotaal Consument
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Lenovo Lenovo
Lenovo

 HDMI 2

 DISPLAYPORT

Welke monitor past het best bij jou?

21.5" monitor
• 1920 x 1080 Pixels (FHD)
• Contrastverhouding 100000000:1 • 5 ms responstijd
• Helderheid 200 cd/m² • VESA-standaard 100 x 100 mm
Type: UM.WV6EE.B04

95.
00

78.
12 

excl. btw

110.
00

90.
90 

excl. btw

81.
00

66.
94 

excl. btw

24" monitor
• 1920 x 1080 Pixels (FHD) 
• Contrastverhouding 1000:1 • 2 ms responstijd  
• Helderheid 250 cd/m² • VESA-standaard 100 x 100 mm
Type: 24M47VQ

27" monitor
• 3840 x 2160 Pixels (FHD)
• 5 ms responstijd • Contrastverhouding 1000:1
• Helderheid 250 cd/m² • VESA-standaard 100 x 100 mm
Type:27UD59

115.
00

95.
04 

excl. btw

159.
00

131.
41 

excl. btw

339.
00

280.
17 

excl. btw

Monitorsteun enkel
Bevestig twee flatscreens aan het bureau via een 
bureauklem of bureaudoorvoer. Is geschikt voor 
schermen t/m 27 Inch (69 cm). Het draagvermogen 
is 9 kg per scherm. Geschikt voor een VESA 
gatenpatroon van 75x75 mm of 100x100 mm.

Monitorsteun dubbel 
Bevestig een flatscreen aan het bureau via een 
bureauklem of bureaudoorvoer. Is geschikt voor 
schermen t/m 30 Inch (76 cm). Het draagvermogen 
is 9 kg per scherm. Geschikt voor een VESA 
gatenpatroon van 75x75 mm of 100x100 mm.

23.8" monitor
Gaming monitor
• 1920 x 1080 Pixels (FHD)
• Contrastverhouding 1000:1 • 5 ms responstijd 
• Helderheid 250 cd/m² • Motion Blur Reduction 
verklein de reactietijd tot 1 ms
Type: 24MP59G-P

Ben jij op zoek naar een monitor om je favoriete games te spelen, de mooiste grafische ontwerpen te maken of een lange dag achter 

te werken? Hoe vind je er een die bij je past en waar moet je op letten? Aan de hand van dit schema, helpen we jou met je keuze. 

Raadpleeg de Digitotaal expert bij jou in de buurt voor specifieke vragen kijk op www.digitotaal.nl voor een van de 51 experts!

INTERNET & SERIES: Gebruik je de monitor voornamelijk voor de dagelijkse computertaken, internet, én voor het afspelen 

van je videobestanden, favoriete films en series? Denk er dan aan dat je voldoende pixels en Full HD kiest ook moet je er 

rekening mee houden dat de monitor een HDMI aansluiting heeft voor goed beeld. 

KANTOOR & SCHOOL: Gebruik je de monitor ook voor het schrijven van brieven, cv’s en school- & werk verslagen of het 

maken van presentaties. Neem dan voldoende pixels en zorg ervoor dat hij in hoogte verstelbaar is. Afhankelijk van de 

aansluitingen van je computer volstaat een VGA-aansluiting al. 

GRAFISCH & ENTERTAINMENT: Wil je een monitor voor de dagelijkse computertaken, én voor films en/of foto’s en video’s 

bewerken? Zorg dan voor genoeg pixels en een snelle responstijd zodat er geen vertraging in je beeld komt. Denk ook aan 

ingebouwde speakers. Veel monitoren in deze categorie beschikken over meerdere aansluitingen.

MULTIMEDIA & GAMES: Wanneer je vaak games speelt is het wijs om te kijken naar een monitor met een korte responstijd 

en wanneer dit wenselijk is, met ingebouwde speakers. Een extra hoge resolutie kan wenselijk zijn bijv. 4K. 

4K
ULTRA HD

 DVI  DVI

 HDMI  HDMI

 VGA

 VGA

 DVI-IN

Digitotaal Consument

 DISPLAYPORT
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ASUS ASUS ASUS

ASUS

PIXMA TS5053
Print thuis kleurenfoto's van hoge kwaliteit, via USB-
kabel, Wi-Fi of rechtstreeks vanaf SD-kaart.
De printer bevat scan- en kopieerfuncties, print 
makkelijk vanuit de cloud. De printer is een extra 
compact, ruimtebesparend model.

PIXMA TS6150
Een compacte All-in-One, print thuis prachtige 
foto's en haarscherpe documenten. Maak eenvoudig 
verbinding met een smartphone of tablet via Bluetooth 
voor snel printen en scannen via Wi-Fi met de Canon 
PRINT-app.

MAXIFY MB-2755
Een volledige All-in-one, voor het kantoor 
aan huis met een extra grote papierlade 
voor 500 vel. Print verschillende formaten, 
van A4-papier, enveloppen tot labels en 
maak dubbelzijdige kopieen. Deze printer 
ondersteunt ook printen via Access Point-
modus waardoor je zonder Wi-Fi netwerk 
verbinding kunt maken met de printer.

129.
99

107.
43 

excl. btw

LabelWriter 450
• Print sneller
• Verzend slimmer
• Werk efficiënter!
Snel en eenvoudig jouw etiketten afdrukken met de DYMO LabelWriter 450.
*Verschillende formaten: DYMO Etiketten: S0722540 + S0722550 + S0722560

61.
00

50.
41 

excl. btw

157.
00

129.
75 

excl. btw

All-in-one
Druk professioneel posters, flyers en affiches tot A3 
formaat af in kleur. Deel deze printer via wifi en je 
print op afstand.
• Scanformaat   A3, A4
• Maximaal papierformaat A3
• Netwerk: WiFi, Ethernet
• Mobiel printen: AirPrint, Cloudprint
• 1 USB-poort
Type: MFC-J6530DW 

*Bij gelijktijdige aankoop van een PIXMA printer en een bijbehorend multipack cartridges. De actie loopt van 1 april t/m 17 juni 2018. 

Te claimen via www.canon.nl/printpromo

89.
00

73.
55 

excl. btw

71.
00

58.
67 

excl. btw

+ += =

Verdubbel je voordeel!* Verdubbel je voordeel!*

€30
cashback*

€40
cashback*

599.
00

495.
04 

excl. btw

Aspire C22
Een ruimtebesparende all-in-one-desktop
• 21.5 inch Full HD-scherm, randloos design
• BlueLightShield- en Flickerless-technologie (geen 
schadelijke blauwe licht) • Scherm kan kantelen (Spec)
• Intel® Pentium® 4405U processor • 4GB DDR4 
• 256GB SSD PCIe • Intel® HD Graphics 510 
• No ODD • WLAN ac/b/g/n + BT • Windows 10 Home 
• Wireless keyboard US Int. & Mouse

Router FRITZ!Box 4040 AVP
Flexibel voor alle aansluitingen
De FRITZ!Box biedt volledige bescherming van je 
thuisnetwerk. De firewall, filterfuncties en versleute-
ling voor WiFi zorgen voor veilige verbindingen.
Perfect om te starten met het thuisnetwerk op elke 
kabel-, DSL- en glasvezelmodem.
Met snel gigabit-ethernet en USB-aansluitingen staat 
de 4040 voor een snel thuisnetwerk.

Router FRITZ!Box 4040 AVP

00

excl. btw

+3
GRATIS
ROLLEN 
E T I K E T T E N *

69.
00

57.
03 

excl. btw
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Club 3D

MicrosofMicrosofMicrosof Microsof

 HDMI

 DVI

Galaxy Tab S2
De Samsung Galaxy Tab S2 is zowel krachtiger als een stuk lichter dan zijn voorganger.De krachtige octa core-processor 
zorgt er voor dat de tablet razendsnel reageert op elke aanraking. Het indrukwekkende Super AMOLED-scherm laat 
de kleuren van het scherm spatten. Een resolutie van 2048 bij 1536 pixels maakt dat de kleinste details zichtbaar zijn. 
Apps installeren kan op het opslaggeheugen van 32 GB, wat eventueel met een microSD-kaartje kan worden vergroot 
met maximaal 128 GB.
• 9,7 inch scherm • 1,8 Ghz • 32 GB interne opslag • Android 6.0 

27” monitor
• 1920 x 1080 Pixels (FHD)
• 5 ms responstijd • Contrastverhouding 1000:1
• Helderheid 250 cd/m² • VESA-standaard 100 x 100 mm
Type: LS27H650FDUXEN

349.
00

228.
43 

excl. btw

179.
00

147.
93 

excl. btw

849.
00

701.
65 

excl. btw

Nu met 
32 GB 

geheugen

Galaxy S9
De Galaxy S9 is Samsung's new kid on the smartphone block. Deze superster heeft een flinke 
upgrade gekregen ten opzichte van de voorgangers, de Galaxy S8 en S8+. Zo heeft de S9 nóg 
dunnere randen, oneindig veel scherm en een camera die ieders verbeelding voorbij gaat.
 
Buitenaardse krachten van binnen
Ook onder de motorkap is hij voorzien van een knap staaltje schoonheid. De smartphone wordt 
aangedreven door de super krachtige Exynos 9810 processor.
 
Stof- en spatwaterbestendig
De S9 kan tot 30 minuten onder water overleven op een diepte tot 1,5 meter. Met de S9 kun je dus 
muziek luisteren onder de douche!
 
• 12-megapixelcamera, variabel diafragma • Super Slow-mo camera 
• AKG afgestelde earphones • Bixby virtuele assistent 
• Multi Sound Dolby Atmos met Virual Surround Sound Experience • 64GB

8

34900

849
65 

excl. btw

Galaxy S9
De Galaxy S9 is Samsung's new kid 
upgrade gekregen ten opzichte van de voorgangers, de Galaxy S8 en S8+. Zo heeft de S9 nóg 
dunnere randen, oneindig veel scherm en een camera die ieders verbeelding voorbij gaat.

Buitenaardse krachten van binnen
Ook onder de motorkap is hij voorzien van een knap staaltje schoonheid. De smartphone wordt 
aangedreven door de super krachtige Exynos 9810 processor.

Stof- en spatwaterbestendig
De S9 kan tot 30 minuten onder water overleven op een diepte tot 1,5 meter. Met de S9 kun je dus 
muziek luisteren onder de douche!

• 12-megapixelcamera, variabel diafragma • Super Slow-mo camera 
• AKG afgestelde earphones • Bixby virtuele assistent 
• Multi Sound Dolby Atmos met Virual Surround Sound Experience • 64GB

849
701.

65 

Galaxy S9
De Galaxy S9 is Samsung's new kid 
upgrade gekregen ten opzichte van de voorgangers, de Galaxy S8 en S8+. Zo heeft de S9 nóg 
dunnere randen, oneindig veel scherm en een camera die ieders verbeelding voorbij gaat.

Buitenaardse krachten van binnen
Ook onder de motorkap is hij voorzien van een knap staaltje schoonheid. De smartphone wordt 
aangedreven door de super krachtige Exynos 9810 processor.

Stof- en spatwaterbestendig
De S9 kan tot 30 minuten onder water overleven op een diepte tot 1,5 meter. Met de S9 kun je dus 
muziek luisteren onder de douche!

• 12-megapixelcamera, variabel diafragma • Super Slow-mo camera 
• AKG afgestelde earphones • Bixby virtuele assistent 
• Multi Sound Dolby Atmos met Virual Surround Sound Experience • 64GB

 DISPLAYPORT

Aanbiedingen zijn geldig tot en met 6 mei 2018 of zolang de voorraad strekt. De vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief 
wettelijk verplichte heffingen*. Afwijkingen in prijzen, teksten en afbeeldingen voorbehouden. * Ter bescherming van auteursrechten wordt er 

vanaf 1 januari 2013 een verplichte thuiskopieheffing geheven op diverse producten. De hoogte van de heffing is per product verschillend en varieert van 

€ 0,60 tot maximaal € 4,70 (bedragen excl. BTW). Kijk voor meer informatie op www.digitotaal.nl/heffing.

Welkom
Ben jij een consument, (startende) ondernemer,

een ZZP’er, of een MKB’er? Twijfel je bij het

kiezen van het meest geschikte device, overige

hardware, bijbehorende software en/of diensten

die bij je passen? Jouw uitdaging op gebied van

IT is onze passie! Digitotaal deals with IT!

849.
00

701.
65 

excl. btw
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