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Fujitsu Siemens 17'' monitor

3-kanaals radiografisch
weerstation met DCF-klok

C779 (1280 x 1024 max. resolutie) • Multi-level power management • OSD-menu
• Plug & Play • 100 Hz refresh rate bij 1024 x 768 pixels.

Weersvoorspelling • Luchtdrukweergave met symbolen • Geheugen voor min. en
max. waarden • Incl. batterijen, zender, tafelsteun en wandbevestiging.
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Niet afluister

Dect Telefoon

Gap compatible • Uitbreidbaar tot 5 extra handsets • Intercomfunctie tussen de
handsets • 10 geheugens + geheugen voor laatste drie gekozen nummers
• 5 dagen stand by tijd • Bereik tot 300 meter buiten.

Philips cd-rw recorder
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80 16 032-36 ƒ 249.02 5 113.-

ATAPI/EIDE • 2 MB databuffer • 8x schrijven • 4x herschrijven • 32x lezen • Cd,
cd-r en cd-rw worden automatisch herkend.

Uw voordeel:
Ruime openingstijden

Gratis bestellijn:
0800-099 66 00
24 uur 7 dagen per week
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De Marssteden

Vakkundig personeel
Onze vakspecialisten staan u op iedere afdeling graag
ter woord

Vraag de klantenkaart
GRATIS aan en profiteer ook
van de aanbiedingen!
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P Gratis parkeren

Betaalgemak, wij accepteren contant, pin, creditcards,
chipknip en betaalcheques. Lees voor gespreide betaling
met de Conrad Aurora Card, onze eigen creditcard,
de voorwaarden in de winkel.

Richting Ensch

Boekelo
Windmolenweg 42
Tel. (053) 428 54 70
Fax (053) 428 29 69
E-mail:
boekelo.store@conrad.nl

ma. 13.00-18.00 di. t/m do. 9.00-18.00 vr. 9.00-21.00
za. 9.00-17.00 Vrijdagavond koopavond!

Bij producten waar staat
“Nu met klantenkaart,”
krijgen klanten op vertoon
van hun Conrad Klantenkaart
de aangeboden korting
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Boekelosestra
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Boekelo

Niet goed geld terug op alle artikelen geven wij
14 dagen “niet goed, geld terug garantie”, uitgezonderd
software, boeken, onderdelen, verbruiksartikelen en lampen

2 jaar garantie, op bijna alle artikelen

U vindt ons ook op internet: www.conrad.nl

Iedere vrijdagavond koopavond

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen zijn incl. BTW, Aanbiedingen zijn geldig van 3 december 2001 t/m 5 januari 2002 en zolang de voorraad strekt

ƒ 77.13

