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Lenovo V130 – 995567061 

Intel Core i3 (7. Gen) 7020U 2.3 GHz 

14" LED baglys 1920 x 1080 / FHD  

8Gb Ram 

128Gb SSD  

Intel HD Graphics 620 

Batteritid op til 6 timer 

Windows 10 Home 
 

Pris kr. 2.999,- incl. moms 

  

 

  

 
 

 

 

Lenovo V130 – 994811500  

Intel Celeron 3867U / 1.8 GHz  

15.6" LED baglys 1366 x 768 / HD 

4Gb Ram 

128Gb SSD M.2, DVD-Drev 

Intel HD Graphics 610 

Batteritid op til 6 timer 

Windows 10 Home 
 

Pris kr. 2.499,- incl. moms 

  

 

 

 
 

 

Lenovo V130 – 995265079 

Intel Core i3 (7. Gen) 7020U / 2.3 GHz  

15.6" LED baglys 1920 x 1080 / FHD 

8Gb Ram 

256Gb SSD M.2, DVD-Drev 

Intel HD Graphics 620 

Batteritid op til 6 timer 

Windows 10 Home 
 

Pris kr. 3.799,- incl. moms 

 

  

  

 

 

 
 

Lenovo V15 – 995914744 

Intel Core i3 (10. Gen) 1005G1 1.2/3.4 GHz  

15.6" LED baglys 1920 x 1080 / FHD 

8Gb Ram 

256Gb SSD NVMe 

Intel UHD Graphics 

Batteritid op til 6 timer 

Windows 10 Home 
 

Pris kr. 3.999,- incl. moms 

 

 

 

  

 

 
 

Lenovo V130 – 994811497 

Intel Core i5 (7. Gen) 7200U / 2.5 GHz 

15.6" LED baglys 1920 x 1080 / FHD 

8Gb Ram 

256Gb SSD M.2, DVD-Drev 

Intel HD Graphics 620 

Batteritid op til 6 timer 

Windows 10 Pro 
 

Pris kr. 4.499,- incl. moms 

  

  

 

 
 

 

Lenovo V340 – 995894189  

Intel Core i3 (8. Gen) 8145U / 2.1/3.9 GHz) 
17.3" LED baglys 1400 x 900 / HD+  

8Gb Ram 

128Gb SSD, DVD-Drev 

Intel HD Graphics 620 

Batteritid op til 6,5 timer 

Windows 10 Home 
 

Pris kr. 4.599,- incl. moms 
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HP ProBook 450 G7 – 3821384 

Intel Core i5 (10. Gen) 10210U / 1.6 GHz 

15.6" LED baglys 1920 x 1080 / IPS/FHD 

8Gb Ram (maks 32Gb) 

256Gb SSD M.2 NVMe 

Intel UHD Graphics 620  

Batteritid op til 13,5 timer (langlevetid) 

Windows 10 Pro, Garanti 1 år  
 

Pris kr. 7.299,- incl. moms 

  

   

HP ProBook 450 G7 – 3821385 

Intel Core i7 (10. Gen) 10510U / 1.8 GHz 

15.6" LED baglys 1920 x 1080 / IPS/FHD 

16Gb Ram (maks 32Gb) 

512Gb SSD M.2 NVMe 

Intel UHD Graphics 620  

Batteritid op til 13,5 timer (langlevetid) 

Windows 10 Pro, Garanti 1 år  
 

Pris kr. 9.999,- incl. moms 
 

 

 
 

  

 

 

HP ProBook 470 G7 – 3582157 

Intel Core i5 (10. Gen) 10210U / 1.6 GHz 

17.3" LED baglys 1920 x 1080 / IPS/FHD 

8Gb Ram (maks 16Gb) 

256Gb SSD M.2 NVMe 

AMD Radeon 530/Intel 620 2Gb Ram 
Batteritid op til 13,75 timer (langlevetid) 

Windows 10 Pro, Garanti 3 år  
 

Pris kr. 8.799,- incl. moms 

  

 

 

 
 

HP EliteBook 850 G6 – 3441136 

Intel Core i5 (8. Gen) 8265U / 1.6 GHz 

15.6" LED baglys 1920 x 1080 / IPS/FHD 

8Gb Ram (maks 32Gb) 

256Gb SSD M.2 NVMe 

Intel UHD Graphics 620 
Batteritid op til 15 timer (lang levetid) 

Windows 10 Pro, Garanti 3 år - on-site 
 

Pris kr. 10.899,- incl. moms 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lenovo ThinkPad L480 – 993256558 

Intel Core i5 (8. Gen) 8250U 

14" LED baglys 1920 x 1080 / FHD 

8Gb Ram 

256Gb SSD M.2 NVMe 

Intel HD Graphics 620, dock tilslutning 

Batteritid op til 12,2 timer 

Windows 10 Pro, Garanti 1 år 
 

Pris kr. 8.299,- incl. moms 

   

  

 

 

 
 

Lenovo ThinkPad L590 – 994847173  

Intel Core i7 (8. Gen) 8565U 

15.6" LED baglys 1920 x 1080 / FHD 

8Gb Ram 

256Gb SSD M.2 NVMe  

Intel HD Graphics 620, dock tilslutning 

Batteritid op til 12 timer 

Windows 10 Pro 
 

Pris kr. 9.599,- incl. moms 
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Lenovo V130 

Stærk bærbar pc til en stærk pris 

Den bærbare V130 på 15,6" leverer en høj ydeevne i et mønstret kabinet, som giver den et 

moderne udseende. Det elegante og rene design har et stort touchpad i ét stykke og hængsler, 

der kan åbnes 180 grader – perfekt til samarbejde. Den kraftfulde Intel®-teknologi hjælper dig 

med at holde produktiviteten oppe, mens den større sikkerhed beskytter dine vigtige data. 

En it-administrators drøm 

V130 er en bærbar computer til mindre virksomheder, som er nem at tage med, da den ikke vejer mere end 1,8 kg. Den har en 

kraftig processor og en stor 15,6" FHD-skærm (ekstraudstyr), så du kan løse dine opgaver, uanset hvor du er. Med 30 Whr-

batteri (ekstraudstyr) og hurtig opladning kan du forblive produktiv – den oplades 50 % på kun 30 minutter. Og den kører i op 

til 6 timer på en enkelt opladning. Denne bærbare pc er beskyttet med TPM (Trusted Platform Module), som arbejder sammen 

med Windows 10 Pro Bitlocker for at kryptere dine data og adgangskoder. Og med kameradækslet kan du nemt sikre, at 

webkameraet er slået fra, når det er slået fra – du slipper med garanti for, at hackere kigger med. 

 

Se skarpt fra alle vinkler 

 

Med FHD-antirefleksskærmen (ekstraudstyr) leverer V130 fantastiske billeder, uanset 

hvad du arbejder med. Få dit projekt færdigt. Vær kreativ. Se en film. Skærmen på 15,6" 

kan åbnes 180 grader, så det er nemt at deles om skærmen og samarbejde, eller du kan 

bruge din bærbare computer, som du bedst synes om. Og med stereohøjttalere og 

Dolby Audio lyder den lige så godt, som den ser ud, uanset hvad du lytter til. 

 

 

Tænk ud af "boksen" 

Det ergonomiske tastatur på V130 er i fuld størrelse og er bygget til komfort og præcision. Det store touchpad gør det endnu 

nemmere at være produktiv, uanset hvor du er – du behøver ikke at finde musen frem. Tastaturet tåler desuden spildt væske, 

så du kan trygt arbejde videre, hvis der sker et lille uheld 

 

Bygget til virksomheder – testet til hverdagen 

Vores bærbare computere i V-serien gennemgår kontrol for driftssikkerhed 

og holdbarhed for at sikre, at de uden problemer holder til at blive brugt i 

årevis. Det testes, om de kan modstå stød og vibrationer og almindelig 

hverdagsbrug. Vi tester hængslernes levetid, driftssikkerheden for blæserne, 

driftstemperaturer, tryktest og meget mere. Vi ved, at din pc har betydning 

for dit levebrød, så vi sørger for, at V130 holder. Og holder. 
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Let adgang til computer for ældre  

eller mennesker med synstab. 

 

GuideConnect er den lette adgang til en computer – på Dansk. 

 

Ideen bag GuideConnect er at give dig en let og simpel måde at betjene din computer på, uden at du skal bekymre dig om Windows.  

 

 

 

 

 

 

 

For mange mennesker, kan det være skræmmende at bruge en computer - især når man ikke ved 

hvordan man kommer i gang. Med GuideConnect kommer man hurtigt i gang, fx til at kommunikere 

med familie og venner via mail, scanne breve og få dem læst op, lytte til lydbøger osv. 

Du har let adgang til følgende funktioner:  

• E-mail   

•  Lydbøger    

• Breve og dokumenter   

•  Adressekartotek og Kalender  

• Internet   

•  Radio og Podcast  

• Scanning (scan og læs, forstør)   

• Billeder  

Størrelse, farver og tale kan indstilles til netop dit behov.  

GuideConnect kan leveres som software til PC, på en Windows tablet eller som en enhed der sluttes 

direkte til dit TV. 

Tag fat i os så vi kan lave den helt rigtige løsning til dig. 

  


