
 
Brukte kontormøbler og teknisk utstyr.
Regnbueveien 9 - Fornebu, 1405 LANGHUS. Telefon: 22151500

Vi har følgende produkt til salgs:

MSI Alt-i-ett PC i hvitt med innebygget
skjerm: Adora 20, Intel J1900 / 4GB / 500GB, Win10, pent brukt

 1.250,- inkl mva ID: 35536 Stk. 1  

Beskrivelse:

https://www.movement.as
https://www.movement.as/hvitevarer-elektronikk-og-data/datautstyr/stasjonaer-pc-og-server/msi-alt-i-ett-pc-i-hvitt-med-innebygget-skjerm-adora-20-intel-j1900---4gb---500gb-win10-pent-brukt-35536.html


Klar til bruk, grei og plassbesparende bruks-pc.

Selges som den står, men vi gir 10 dagers åpent kjøp mot evt tekniske feil, ellers ikke fremtidig garanti.

Prisen er oppgitt inklusiv mva.

Stasjonær All-in-one PC, hvor PC-en er innebygget i skjermen.

Produsent: MSI

Modell: Adora 20 i hvitt / aluminium

Model name: Adora20 2BT-002EU / MS-AAA7

Prosessor: Intel iJ1900 Celeron 1,99GHz

Minne: 4GB Minne

Harddisk: 500GB Harddisk

Optisk enhet: Ja, DVD-brenner

Annen relevant info:

Trådløst tastatur/mus fra Logitech kan om ønskelig medfølge, gi oss i så fall beskjed.

Windows 10 Home Norsk installert / aktivert, klar til bruk.

Generell info:

Prisen er å forstå pr stk inklusiv mva, om ikke annet er oppgitt i annonseteksten.
---
Henting må avtales på telefon 22 15 15 00, henting kun etter avtale.
Adresse: Regnbueveien 9, 1405 Langhus, evt sending må avtales særskilt.
Betaling med norske bankkort, Visa og MasterCard, samt kontant.
Vi har også mye annet flott og rimelig møblement til kontoret, samt annet utstyr tilgjengelig.
NB! Kjøper oppfordres til å sette seg inn i våre salgsvilkår som omfatter begrenset angrerett på
bruktkjøp.
---
Se våre andre annonser, eller ta kontakt for visning, eller spesielle behov! Vi har store mengder
forskjellige pent brukte kontormøbler til salgs.
Besøk gjerne vårt showroom på Langhus ved Oslo, med et godt utvalg nye og brukte kontormøbler og
kontorinnredning ellers. Vi har også store mengder annet utstyr til næring på lager for umiddelbar
levering.

Ny eller Brukt: Brukt

Adresse: Regnbueveien 9 1405

Referanse: 141694145
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