
Automatische back-ups van uw belangrijkste bestanden die u met één
toetsaanslag kunt laden.

Het is voor u van groot belang dat gegevens maximaal beschermd worden 
en beschikbaar blijven. IBM Rapid Restore Ultra geeft u die zekerheid door 
automatisch back-ups te maken van alle belangrijke data. Als het nodig is,
herlaadt u met slechts één toetsaanslag alle gegevensbestanden, wachtwoord-
instellingen en programma's. Dit innovatieve recovery-programma is vooraf
geïnstalleerd op alle nieuwe IBM PC's. U kunt zich dus weer met een gerust
hart concentreren op uw eigen denkwerk.

denkkracht

geheugensteun

think back-up

*Vermelde prijs is de verwachte verkoopprijs voor eindgebruikers, excl. BTW. Resellers kunnen hun eigen prijzen vaststellen zodat prijzen kunnen verschillen. Verwachte verkoopprijzen zijn geldig tot en met 31 oktober 2003 of zolang de voorraad strekt.

Eén of een aantal van de bij deze computer geleverde Microsoft® softwareproducten kan voorzien zijn van technologische maatregelen ter beveiliging tegen kopiëren. IN EEN DERGELIJK GEVAL KUNT U HET PRODUCT NIET GEBRUIKEN INDIEN U DE OPSTARTPROCEDURES VOOR HET PRODUCT NIET STRIKT VOLGT. De opstartprocedures en het privacybeleid van Microsoft worden tijdens de 
eerste opstartfase van het product beschreven of tijdens het opnieuw installeren van het softwareproduct of opnieuw configureren van de computer, en kunnen telefonisch of via het internet worden uitgevoerd (hiervoor kunnen telefoonkosten in rekening worden gebracht).

IBM is een geregistreerd handelsmerk van International Business Machines Corporation. Intel, het Intel Inside logo, Intel Centrino, Xeon en Pentium zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen. Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle ande-
re handelsmerken zijn in eigendom van IBM. © Copyright IBM Corporation 2003. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Meer weten over deze en andere aanbiedingen?

☎ 020 - 514 5118 of  ➔ ibm.com/nl/topseller7

IBM raadt Microsoft® Windows® XP Professional aan voor bedrijven.

Notebook:
IBM ThinkPad T40

IBM ThinkVantage innovaties: 
• Titanium casing in ThinkVantage design.
• IBM Access Connections om razendsnel te schakelen 

tussen draadloze en vaste verbindingen.
• IBM Embedded Security Subsystem voor een optimale

beveiliging tegen onbevoegden.
• IBM Rapid Restore Ultra, een uiterst efficiënt 

recovery-programma.

• Intel® Centrino™ Mobile Technology
Intel® Pentium® M processor

• Microsoft® Windows® XP Professional
• Tot 256 MB werkgeheugen 
• Tot 40 GB harde schijf 
• Tot 14" XGA TFT beeldscherm
• DVD/CD-RW Combo
• Modem & 10/100 Ethernet

IBM ThinkPad vanaf € 999,-*

Desktop PC:
IBM ThinkCentre S50 

IBM ThinkVantage innovaties.
• Stalen behuizing in ThinkVantage design.
• Ruimtebesparend: 62% kleiner dan een andere PC.
• Unieke 3 jaar IBM Customer Replaceable Unit 

On-Site Garantie.
• IBM Rapid Restore Ultra om met één toetsaanslag 

alle data en programma's opnieuw te laden.

• Intel® Pentium® 4 processor
• Microsoft® Windows® XP Professional
• Tot 256 MB werkgeheugen
• Tot 40 GB harde schijf
• CD-rom
• 10/100 Ethernet

IBM ThinkCentre vanaf € 549,-*

Automatische back-ups van uw belangrijkste bestanden die u met één
toetsaanslag kunt laden.
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