
Druk overzicht af

OptiPlex 7010 Small
Form * NIEUW *
Prijs vanaf € 709,40
Exclusief BTW, inclusief Recupel**

 OptiPlex 7010 Small Form * NIEUW *
Date   20/08/2012 6:52:49 Central Standard Time
Catalogusnummer   282824 Retail rc1106680

Catalogusnummer / Beschrijving  Productcode   Qty SKU  ID

Processor:
Intel® Core™ i5-3550 (3.30GHz, 6MB w/
Integrated HD2500 Graphics)

 676307   1   [213-15544]  146

Besturingssysteem:
Engels Windows® 7 Professional (64-bits)  576192   1   [619-32155]  11

Basis:
OptiPlex 7010 SF: standaardbasissysteem, Small
Form Factor-chassis

 676297   1   [210-39509]  1

Systeembeheer:
Geen out-of-band systeembeheer, Dell OptiPlex
7010

 675005   1   [631-10952]  49

Energy Star®:
Geen geavanceerde energie-instellingen  187905   1   [225-10107]  122

Herstelopties besturingssysteem:
Windows® 7 Professional (64Bit OS) dvd met
hulpbronnen

 576294   1   [620-13430]  200013

Imageherstel:
Herstel van besturingssysteem - Dell Backup and
Recovery Manager voor Windows® 7

 578361   1   [637-10367]  453

Geheugen:
8 GB (2 x 4 GB) 1.600 MHz niet-ECC DDR3-
geheugen

 643410   1   [370-21920]  3

Harddisk:
128 GB 2,5" Seriële ATA III Solid State-harde schijf 643415   1   [400-23966]  8

2de harde schijf:
Tweede harde schijf: niet inbegrepen  655338   1   [401-13168]  23

Optische apparatuur:
8x slimline dvd+/-rw-station  672480   1   [429-16372]  16

Herstelopties:
Dvd met hulpbronnen inbegrepen  675009   1   [340-28647]  47

Grafische kaart:
Geïntegreerde Intel grafische oplossing  702637   1   [490-13786]  6

Beeldscherm:
Beeldscherm niet inbegrepen  15713   1   [480-10395]  5

Toetsenbord:
Belgisch (AZERTY) Dell KB212-B QuietKey USB-
toetsenbord zwart

 569165   1   [580-16395]  4

Muis:

Mijn selectie Alle opties

Page 1 of 2Vind uw laptop, desktop, server, printer, softwaretoepassing, service of monitor bij De...

20/08/2012http://premierconfigure.euro.dell.com/dellstore/print_summary_details_popup.aspx?~...



snFG01

Dell optische (niet draadloze) USB-muis met
schuifwiel en 3 knoppen – zwart  439117   1   [570-11142]  12

Luidsprekers:
Interne Dell Business Audio-luidspreker  488845   1   [520-11297]  18

Etiket verzenddocument:
OptiPlex Intel Core i5 Label  546298   1   [340-24995]  750

Optical Backup Media:
Optische software niet vereist – software van
besturingssysteem volstaat

 666057   1   [429-16312]  469

Hard Drive #1 Cables and Brackets:
2,5" kabels en beugels voor harde schijf nr. 1  670329   1   [470-13003]  271

Hard Drive #2 Cables and Brackets:
Kabels en beugels voor harde schijf nr. 2 niet
vereist

 652679   1   [470-12871]  705

Upgrades voor de ondersteuningsservice:
3 jaar ProSupport en Next Business Day On-Site
Service

 134410   1   [710-10009]  30

Bescherm uw nieuwe pc:
Geen antivirussoftware vereist  17042   1   [650-10179]  1014

Windows Live:
Windows Live  473499   1   [641-10053]  298

Verzenddocumenten:
Verzendaccessoire: Nederlandstalige
documentatie met Europese stroomkabel

 674975   1   [340-28621]  21

Service:
3 jaar basisgarantie - Next Business Day  134402   1   [709-10001][709-

10183]  29

Order Information:
OptiPlex bestelling – België  30422   1   [800-10409]  111

Service 1290:
Geen installatie  184390   1   [683-12240]  1290

Afdrukken

Copyright 1999-2012 Dell Inc.  | Algemene Voorwaarden en Policies |   Onopgeloste problemen  | Privacyverklaring  |
Meer over onze advertenties  | Contact  | Dell Algemeen  | Site Guide

Dell stelt zich niet aansprakelijk voor tikfouten, incorrecte prijzen en andere fouten en behoudt zich het recht voor om orders op basis van dit soort fouten niet
te verwerken. Dell behoudt zich het recht voor bepaalde orders niet te verwerken om andere redelijke redenen, naar goeddunken van Dell. Dell en het Dell-
logo zijn handelsmerken van Dell Inc. Andere handelsmerken of -namen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren en Dell wijst eigendomsbelangen in
de handelsmerken en namen van andere partijen af.

** Levering zoals per overeenkomst, zie uw bestellingsoverzicht voor meer details

Vestigingsadres: Dell N.V., Z3 Doornveld 130, 1731 Asse-Zellik, BTW nr: BE-465.151.127, BTW nr: LU-17816980, Handelsregister: (33) 226753

Aanvaardingsplicht afgedankte elektrische en elektronische apparatuur: www.dell.be/asset-recovery
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