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TOT

KORTING*10%
PoE-SWITCHING

Voorzie uw apparaten van stroom met PoE.
Power over Ethernet (PoE) levert zowel stroom als een 
netwerkverbinding via één netwerkkabel. Het is een 
2-in-1-oplossing waardoor apparaten geen stopcontact 
in de buurt nodig hebben. Apparaten met PoE-
functionaliteit lopen uiteen van draadloze access points 
tot IP-camera’s, VoIP-telefoons, PoE-led-verlichting, PoE-
speakers, IoT-deurbellen en andere IoT-apparaten. Ze 
krijgen hun voeding van PoE-switches, waarmee ze in 
sommige gevallen ook kunnen worden beheerd, zowel 
op kantoor als thuis.

ACTIEPRODUCTEN

SKU KORTING

GS116PP-100EUS

10%

GS724TPP-100EUS

GS516PP-100EUS

GS516UP-100EUS

GS524PP-100EUS

GS524UP-100EUS

Toonaangevende switches
Kleine bedrijven overal ter wereld kiezen voor switches van 
NETGEAR. We hebben de laatste twee decennia wereldwijd 
zelfs meer switches verkocht dan dat er kleine bedrijven 
zijn. Klanten vinden ze betrouwbaar, degelijk, betaalbaar en 
gebruiksvriendelijk. Na installatie hebben ze er helemaal 
geen omkijken meer naar.

TOT

KORTING*15%
SWITCHES

ACTIEPRODUCTEN

SKU KORTING

GS105GE
15%

GS108GE

GS724T-400EUS
10%

GS748T-500EUS



ACTIEPRODUCTEN

SKU KORTING

WAC510-10000S 16%

WAC540-10000S

10%WAC510B03-10000S

WAC540B03-10000S

Bespaar op draadloze oplossingen.
NETGEAR levert een scala aan draadloze producten voor 
kleine en middelgrote bedrijven en kantoren aan huis. 
Profiteer van supersnelle, betrouwbare en toch betaalbare 
WiFi met NETGEAR.
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Meer snelheid en capaciteit met WiFi 6
Bied klanten en werknemers binnen en buiten de beste 
WiFi met hogere snelheden, minder congestie, een 
hogere apparaatdichtheid en een langere batterijduur 
voor WiFi 6-apparaten met WAX610 and WAX610Y.

ACTIEPRODUCTEN

SKU KORTING

WAX610-100EUS
10%

WAX610Y-100EUS

Op het werk. Thuis. Gegevens beschermd.
De meeste bedrijven maken voor allerlei aspecten van 
hun bedrijfsvoering gebruik van uiteenlopende gegevens. 
En ze maken doorlopend back-ups om gegevensverlies 
en continuïteitsproblemen te voorkomen. ReadyNAS, 
toonaangevend in de branche voor kleine bedrijven, is een 
schaalbare, betrouwbare en veilige back-upoplossing voor 
een beperkt budget.

ACTIEPRODUCTEN

SKU KORTING

RR230400-100NES 29%

RN42200-100NES 20%

* Voorwaarden: Aanbieding geldig tot 30 juni 2021 | Niet geldig 
in combinatie met andere voorwaarden, special bids, BER en 
aanbiedingsacties | Aanbieding alleen geldig voor NETGEAR VAR 
& DMR | NETGEAR behoudt zich het recht voor deze aanbieding te 
beëindigen zonder kennisgeving vooraf.

TOT

KORTING*10%

TOT

KORTING*16%
WiFi

TOT

KORTING*29%
OPSLAG


