ITdom, servis računalniške opreme Aleš Kumer s.p
Ižanska cesta 252, 1000 Ljubljana
Davčna št.: SI61953849
Telefon: 070 821 021
E-mail: info@itdom.si
WWW: www.www.itdom.si

Datum: 07.07.2020

HP ELITE 8200 Fortnite Gamer
Kategorija: Rabljeni računalniki
Dobavljivost: Ni na zalogi

Cena: 310,00€

(slika je simbolična)

Tehnične Speciﬁkacije

Kratek opis
SPOŠTOVANI
Zaradi trenutnih razmer v Sloveniji smo sprejeli preventivne
ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe z Korona virusom, da
na ta način izkažemo odgovornost tako do nas, kot do naših
strank in partnerjev s ciljem, da podjetje ostane operativno in
v prihodnje zadovolji vaše potrebe.
Na podlagi tega smo sprejeli odločitev, da so osebni
brezkontaktni prevzemi možni samo po predhodnjem
dogovoru in plačilu preko predračuna ali izjemoma z gotovino
ob uporabi zaščitnih sredstev, drugače naročila odpremljamo
preko DPD dostavne službe.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav,
vaš ITdom.si
Odlično ohranjeni obnovljeni računalnik iz poslovnega razreda
HP računalnikov.
Na zalogi več kosov
Garancija: 1 mesec
Podroben opis
Procesor: Intel Core i5-2500 3.3GHz
Pomnilnik: 8GB DDR3
SSD: 256GB
HDD: 500GB SATA III
Graﬁčna kartica: GTX 1050Ti 4GB
Video izhodi: 1x DP, 1x VGA
DVD/RW zapisovalnik
10x USB 2.0, 2x USB 3.0
Operacijski sistem: Windows 10 PRO
Ostali programi: LibreOﬃce, VLC, antivirus, GIMP...
Veliko več opreme na spodnjih naslovih:
Novi in Refurbished prenosniki:
https://www.itdom.si/prenosniki
Novi in Refurbished računalniki:
https://www.itdom.si/racunalniki
Nove in Refurbished tablice:
https://www.itdom.si/tablice
Novi in Refurbished telefoni:
https://www.itdom.si/telefoni
Novi in Refurbished zasloni:
https://www.itdom.si/led-ekrani
Novi in Refurbished tiskalniki:
https://www.itdom.si/tiskalniki
Nova dodatna oprema:
https://www.itdom.si/dodatna-oprema
Pri nas so možna plačila z: Plačilo po predračunu ki ga
avtomatsko dobite ob nakupu preko naše spletne strani
www.itdom.si ali po predhodnem dogovoru z osebnim brez
kontaktnim prevzemom in plačilom z gotovino na naši lokaciji
(velja trenutno za Ljubljansko regijo).
Prevzem osebno na naši lokaciji Ižanska cesta 252 1000
Ljubljana od pon-pet od 09:00-17:00 ure (po dogovoru tudi
izven delovnega časa, med vikendi in prazniki), ali preko
dostave z DPD kurirsko službo.
Za več informacij smo dosegljivi na gsmu:070821021
Ob nakupu naših produktov je vsak kupec deležen brezplačnih
15 min. oddaljene podpore, npr. namestitev tiskalnika, prenos
podatkov, namestitev dodatne programske opreme
ali ostalega po dogovoru.

