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3. Easy4u 14 inch Dell Latitude 3420 i3 educatie notebook met touch
Specificaties Dell Latitude 3420 i314 inch touch notebook

Beeldscherm
Processor
Draadloze netwerkkaart
Werkgeheugen
Opslagcapaciteit
Videokaart
Webcam
Bluetooth
Card-reader
l/O's
1/0's
Beveiliging
Gewicht
Toetsenbord
Batterij
Bestu ri ngssoftwa re

: 14 inch FHD (1920x1080) Anti glare, Touch, S00 nits
: Intel® Core i3-1125G4 (Quad Core)
: Intel® WiFi 6 AX201 2x2.11ax 
: 8 Gb DDR4 intern geheugen 
: 128GB M2 PCIe NVMe SSD 
: Intel UHD Graphic for llth gen i3 
: HD + IR webcam met shutter 
:Ja 5.2
: microSD card reader 
: 2x USB 3.2, lx USB 2.0, lx USB-C 3.1 
: lx HDMI, lx RJ45, lx Audiojack
: TPM 2.0, Windows Hello
: 1,52 kg
: Spill-resistant, Backlit 
: 4 Cell 54 Whr, ExpresssCharge™
: Windows 11 Pro Nat. Academie

(Fabrieks)garantie (batterij) : 12 maanden*
* deze batterij geeft een actieve gebruiksduur van circa 7 uur

Netto aankoopprijs Dell Latitude 3420 i3 14 inch touch notebook € 650,50 (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 24, 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
• 24, 36, 48 of 60 maanden service en onderhoud op school en gedurende vakanties via de huislocatie
• 24, 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 Latitude 3420 i3 14 inch met touch scherm
• Easy4u zekerheidspakket inclusief beschermhoes

Optie koop: Netto aankoopprijs inclusief 4jaar Easy4u zekerheidspakket € 693,60 (incl. BTW) eenmalig
Optie huur: Easy4u huurabonnement op basis van 48 maanden € 14,45 (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 Jaarlijkse stimuleringsbijdrage door de onderwijsinstelling van € 36,00 per jaar, per leerling 
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

Referentienummer: Campus013/RE/def/Easy note/brugklos/RE/2022-04/00008/22-4-2022
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