
Qwerty B.V. leveringsprogramma
Qwerty biedt een compleet (one-stop-shopping) assortiment op het gebied van computer hardware, componenten, randapparatuur en multimedia.
 
Wij bieden producten aan van gerenommeerde merken en kiezen voor specialisatie en focus op deze merken. Door deze focus verzekeren wij klanten van
maximale voordelen zoals een goede marge, uitstekende service en een uitgebreid aanbod.
 
Hieronder ziet u een overzicht van de merken die wij voeren:

  ADJ

Behuizingen (7), Geheugen (kaartlezers) (1),
Huishoudelijke apparatuur (6),
Invoerapparaten (1), Kabels & accessoires
(66), Kantoorbenodigheden (1), Multimedia
(4), Notebooks/Tablets (1), USB & firewire
(1), Voedingen & adapters (6)

  AEG
Kantoorbenodigheden (1)

  AMD
Processoren (19)

  Apple
Multimedia (9)

  ASI
Software (2)

  Canon
Printers & scanners (4)

  Conceptronic

Behuizingen (14), Beveiliging (3),
Bevestigingssystemen (2), Connectivity (6),
Geheugen (kaartlezers) (6), Invoerapparaten
(21), Kabels & accessoires (9), Multimedia
(28), Netwerk producten (5),
Notebooks/Tablets (14), USB & firewire
(44), Voedingen & adapters (42)

  Cooler Master

Behuizingen (83), Bevestigingssystemen (1),
Home & Living (21), Kabels & accessoires
(3), Kantoorbenodigheden (3), Koeling (76),
Monitoren (11), Multimedia (1),
Notebooks/Tablets (3), Voedingen & adapters
(46)

  Digital Projection
Monitoren (5)

  Ecat

Kabels & accessoires (2),
Kantoorbenodigheden (3), Notebooks/Tablets
(12), Voedingen & adapters (1)
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  Edimax
Netwerk producten (4)

  Equip

Behuizingen (11), Bevestigingssystemen (80),
Computers (1), Geheugen (kaartlezers) (1),
Invoerapparaten (23), Kabels & accessoires
(1008), Kantoorbenodigheden (8), Koeling (1)
, Multimedia (19), Netwerk producten (97),
Notebooks/Tablets (1), USB & firewire (20),
Voedingen & adapters (16)

  Gigabyte

Behuizingen (5), Computers (43),
Connectivity (6), Geheugen (DIMM) (14),
Grafische kaarten (VGA) (92),
Invoerapparaten (7), Koeling (12),
Moederborden (162), Monitoren (18),
Multimedia (13), Netwerk producten (15),
Opslag (41), USB & firewire (1), Voedingen
& adapters (14)

  Intel
Computers (95), Kabels & accessoires (1),
Processoren (90)

  L33T Gaming
Home & Living (1), Invoerapparaten (21),
Multimedia (35), Notebooks/Tablets (2)   Lenovo

Notebooks/Tablets (7)

  LevelOne

Behuizingen (8), Beveiliging (124),
Bevestigingssystemen (3), Invoerapparaten
(21), Kabels & accessoires (8), Multimedia
(3), Netwerk producten (324), Software (3),
USB & firewire (2), Voedingen & adapters
(2)

  LG
Opslag (2)

  Logitech
Invoerapparaten (21), Multimedia (11)

  Microsoft
Software (19)

  Modecom

Behuizingen (1), Invoerapparaten (1),
Multimedia (1), Notebooks/Tablets (1),
Voedingen & adapters (1)

  Moochies
Home & Living (16)
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  Neomounts by

Newstar

Bevestigingssystemen (553), Computers (1),
Connectivity (1), Kabels & accessoires (7),
Multimedia (2), Notebooks/Tablets (22)

  Neovo
Bevestigingssystemen (4), Monitoren (65),
Multimedia (1), Netwerk producten (2)

  NeXtime
Home & Living (168)

  Patriot

Behuizingen (2), Geheugen (DIMM) (103),
Geheugen (kaartjes) (7), Geheugen
(SODIMM) (27), Geheugen (USB stick) (15),
Invoerapparaten (7), Multimedia (2), Opslag
(37), Voedingen & adapters (1)

  Samsung
Notebooks/Tablets (1), Opslag (45)

  Seagate
Opslag (93)

  Shuttle

Behuizingen (1), Bevestigingssystemen (1),
Computers (96), Kabels & accessoires (1),
Multimedia (1), Voedingen & adapters (2)

  Silicon Power

Behuizingen (4), Geheugen (DIMM) (49),
Geheugen (kaartjes) (76), Geheugen
(kaartlezers) (2), Geheugen (SODIMM) (21),
Geheugen (USB stick) (234), Kabels &
accessoires (16), Multimedia (7), Opslag
(113), Voedingen & adapters (25)

  Toshiba
Notebooks/Tablets (1), Opslag (16)

  Transcend

Behuizingen (3), Geheugen (DIMM) (56),
Geheugen (kaartjes) (119), Geheugen
(kaartlezers) (10), Geheugen (SODIMM) (51),
Geheugen (USB stick) (63), Kabels &
accessoires (1), Labels/etiketten (1),
Multimedia (18), Netwerk producten (2),
Opslag (172), USB & firewire (2), Voedingen
& adapters (2)

  Western Digital
Opslag (175)

  WOOX
Smart home (103)

  ADJ
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ADJ is een toonaangevende fabrikant van computer-accessoires. Zij bieden een breed productengamma aan waarin het Italiaans design combineert met
dynamiek en vernieuwing. ADJ stelt 4 productgroepen voor: HOME, OFFICE, PROFESSIONAL EN SERVER. Iedere groep heeft een eigen kleur wat
zorgt voor een optimale herkenning binnen ieder marktsegment. Het doel van ADJ is om aan de wensen van de klant te voldoen met respect voor
functionaliteit, kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid. De nauwe samenwerking met klanten is de basis tot succes. Alle ADJ producten zijn compatibel met
de meeste moderne systemen op de markt. Alle producten zijn gecertificeerd en voldoen aan de huidige Europese richtlijnen voor kwaliteit, veiligheid en
milieuvriendelijkheid.

  AEG
Wij bestaan om te herdefiniëren wat je verwacht van jouw huishoudelijke apparaten, daarom willen wij de grenzen van het dagelijks leven uitdagen. Sinds
onze start in Berlijn in 1887, hebben we nooit genoegen genomen met goed genoeg. En wij vinden dat jij dat ook niet hoeft te doen. Wij geloven in
verantwoorde innovaties die vandaag opvallen en bijdragen aan een betere toekomst. CHALLENGE THE EXPECTED.

  AMD
AMD is een bedrijf uit Sunnyvale, Californië in de Verenigde Staten en is tegenwoordig het meest bekend door zijn aanbod microprocessoren en
videokaarten ten behoeve van pc's. AMD is begonnen in 1969 als een klein bedrijf dat veel productiewerk voor andere processorfabrikanten deed. Het
x86-tijdperk begon voor AMD tegelijk met de introductie van de IBM-PC. IBM eiste destijds van Intel als voorwaarde voor het gebruik van de 8088 dat
er een tweede leverancier voor deze processor zou komen. Intel benaderde haar toenmalige partner AMD, en deed er een technologieruil mee. AMD kreeg
hiermee de beschikking over de ontwerpen van Intel-processoren en werd hierdoor de tweede leverancier van x86-processoren.

  Apple

Apple is een Amerikaans multinationaal technologiebedrijf met hoofdkantoor in Cupertino, Californie, dat consumentenelektronica, computersoftware en
onlinediensten ontwerpt, ontwikkelt en verkoopt.

De hardwareproducten van het bedrijf zijn onder meer de iPhone-smartphone, de iPad-tabletcomputer, de Mac-pc, de draagbare iPod-mediaspeler, de
Apple Watch-smartwatch, de Apple TV digitale mediaspeler en de HomePod-smartspeaker.

De software van Apple omvat de macOS- en iOS-besturingssystemen, de iTunes-mediaspeler, de Safari-webbrowser en de iLife- en iWork-pakketten voor
creativiteit en productiviteit, evenals professionele toepassingen zoals Final Cut Pro, Logic Pro en Xcode. De online diensten omvatten de iTunes Store,
de iOS App Store en Mac App Store, Apple Music en iCloud.

  ASI
ASI is een internationaal bedrijf met een lange historie en gespecialiseerd in software oplossingen voor zowel thuisgebruikers als het MKB. Met de door
ons 100% in-house ontwikkelde Ability range en het concept een totaal aanbieder te zijn in de B-to-B markt wordt ASI ondersteund door alle



kwaliteitslabels van de IT-industry. De klanten van Ability bevinden zich niet alleen op de retailmarkt maar bestaan ook uit vooraanstaande bedrijven, die
hoge eisen stellen aan kwaliteit, technische support en on-time delivery. Met ruim 75 medewerkers, 7 vestigingen in Europa, 2 vestigingen in USA en
Canada wereldwijd en een productiefaciliteit in London is ASI een van de grootste software leveranciers op het gebied van kantoorsoftware.

  Canon
Canon is een Japanse producent van een veelheid aan optische en elektronische apparatuur. Voor de particuliere markt maakt Canon onder andere printers,
scanners, verrekijkers, compact camera’s, analoge en digitale spiegelreflexcamera's, lenzen en video camcorders. De zakelijke afdeling biedt bedrijven
print- en opslagproducten zoals multifunctionele printers, kleurenprinters, groot-formaat-printers, scanners, productie-printers. Minder bekende zijn de
medische apparatuur, televisiecamera's en halfgeleiders van Canon.

  Conceptronic

Sinds 1998 heeft Conceptronic een belangrijke positie ingenomen binnen de ICT-consumentenmarkt door nieuwe oplossingen te ontwikkelen met de
nieuwste technologie en stijlvolle ontwerpen om aan de persoonlijke eisen van onze klanten te voldoen.

Conceptronic is niet zomaar een merk, het is een concept. Met ons A-Z one-stop-shopping-concept van computerrandapparatuur bieden wij onze
wederverkopers meer dan 250 producten aan, van USB-kabels tot UPS-apparaten. Daarnaast staat persoonlijke aandacht centraal in onze manier van
werken.

We hebben een groot netwerk van groothandels en retailers in meer dan 30 landen in Europa en de rest van de wereld. Ons volledige productassortiment is
onderverdeeld in: Grab'N'GO Collection, Lounge Collection, Networking Collection, Connectivity Collection en Cables van Conceptronic, wat ons
assortiment echt duidelijk en gemakkelijk te begrijpen maakt.

Onze producten ademen mobiliteit en exclusiviteit en zijn ontwikkeld voor iedereen die niet bang is om op te vallen in de massa. Met een constant oog
voor toekomstige marktontwikkelingen, houdt Conceptronic haar producten aangepast aan de eisen van de steeds veeleisender wordende thuis- en
professionele gebruiker. Onze aantrekkelijke retailverpakking, met weinig specificaties maar duidelijke punten om de oplossing uit te leggen, de Europese
kwaliteitsnormen en onze hands-on verkoopfilosofie maken Conceptronic de perfecte partner!

  Cooler Master
Cooler Master levert stijlvolle, innovatieve producten die gekenmerkt worden door kwaliteit en gebruiksgemak. Deze producten zijn afgestemd op de
behoeften van de ervaren computergebruikers, gamers en overclockers. Het product assortiment van Cooler Master is onder te verdelen in 4
hoofdgroepen: behuizingen, voedingen, CPU koelers en accessoires.

  Crucial



Wij zijn de geheugen- en opslagexperts
We leven en ademen geheugen en opslag, maar het is niet alleen werk. We bouwen onze eigen installaties, zijn gek op nieuwe technologie, en we vinden
het net zo leuk om online je vragen te beantwoorden als we je graag door het installatieproces leiden, zodat je het niet zelf hoeft uit te zoeken.

Al 25 jaar is Crucial in staat om miljoenen klanten op unieke wijze te verbinden met de innovatie en technologie die Micron al meer dan vier decennia
perfectioneert.

  Digital Projection

Digital Projection, een pionier op het gebied van digitale beeldvorming en marktleider in de sector, produceert een uitgebreide en groeiende lijn van ultra-
high-performance 3-chip en single-chip DLP®-projectiesystemen. Deze projectoren zijn de referentiestandaard voor veeleisende toepassingen zoals grote
zaal, live-evenementenscenering, onderwijs, medisch en wetenschappelijk onderzoek, commando en controle, digitale cinema, commercieel
entertainment, gebedshuizen en elite home cinema.

Meerdere bedrijfsonderscheidingen zijn onder meer twee Emmy® Awards voor Outstanding Achievement in Engineering Development door de Academy
of Television Arts and Sciences. Digital Projection blijft de eerste en enige projectorfabrikant die de felbegeerde prijs wint.

"Digital Projection was het eerste bedrijf dat DLP-projectortechnologie in hun producten implementeerde", zegt Sherel Horsley, senior vice-president en
manager marketing voor de Digital Imaging-divisie van TI. "Hun DLP-productlijn is nu de breedste in de branche en wat vooral indrukwekkend is, is hun
klantenlijst, die wordt gekenmerkt door organisaties voor wie beeldkwaliteit van het allergrootste belang is. Het is een geweldige getuigenis van de
expertise die ze hebben ingebracht in het benutten van de unieke mogelijkheden van DLP."

Digital Projection kijkt uit naar hun voortdurende samenwerking met Texas Instruments op de markt voor digitale beeldverwerking.

  Edimax
Sinds de oprichting in 1986 is Edimax uitgegroeid tot één van ‘s werelds toonaangevende producenten van geavanceerde netwerk communicatie
producten. Met tientallen jaren ervaring in de netwerk-industrie is Edimax in staat om de beste netwerkoplossingen te bieden voor thuisgebruik en bij
bedrijven. Het productportfolio van Edimax bestaat uit draadloze oplossingen, print servers, xDSL routers, Ethernet-switches, PoE oplossingen, powerline
oplossingen, netwerkcontrollers, netwerkcamera’s, professionele bewakingscamera’s, VoIP-oplossingen, KVM switches, media converters en diverse
netwerkapplicaties voor thuisgebruik.

  Equip



Met het merk Equip biedt Digital Data Communications GmbH een breed scala aan producten, oplossingen en accessoires voor kantoor- en
gebouwbekabeling en voor ergonomische werkplekinrichting. Drie productlijnen - Equip Life, Equip Pro en Equip Ergo - bieden de juiste apparatuur voor
zowel professionals als veeleisende thuisgebruikers.

Het portfolio van hoogwaardige netwerkverbindingscomponenten is enorm veelzijdig. Het varieert van talrijke kabelseries en passieve
netwerkcomponenten tot USB-adapters of HDMI-splitters, kabelstekkers en LSA-ponsgereedschappen. Voor werkplekapparatuur is er een breed scala aan
monitorbeugels beschikbaar, evenals elektrisch verstelbare tafels.

  Gigabyte
Als een pionier in de moederboard industrie excelleert GIGABYTE in de informatietechnologie en heeft zo ook AORUS als een premium gaming merk in
de markt gezet. De innovatieve producten van GIGABYTE variëren van Ultra Durable™, GeForce® GTX series video kaarten, GTX gaming laptop voor
VR, notebook, Ultrabook™, BRIX en datacenter servers en meer apparaten met ongeëvenaarde innovatie en totale toewijding.

  G.Skill

G.SKILL, opgericht in 1989 door enthousiastelingen, is een toonaangevende fabrikant van prestatiegeheugenmodules in Taipei. Door de jaren heen
hebben we geheugenproducten met extreem hoge prestaties, hoogwaardige randapparatuur voor games, bekroonde computerchassis en krachtige CPU
AIO-koelers aangeboden aan miljoenen pc-gamers, contentmakers en doe-het-zelvers over de hele wereld.

Onze passie voor prestaties Met jarenlange ervaring in het onderzoeken en ontwikkelen van geheugen voor extreme prestaties, heeft G.SKILL talloze
wereldrecords behaald en biedt het enkele van 's werelds snelst presterende geheugenkits die momenteel op de markt zijn. Nu de computertechnologie in
een sneller tempo dan ooit tevoren versnelt, wil G.SKILL de lat van prestatiestandaard op elke nieuwe platformgeneratie tot het uiterste verleggen en
verhogen voor soepelere gameplay en sneller computergebruik.

Onze toewijding aan kwaliteit Elk G.SKILL-product is ontworpen en ontwikkeld voor betrouwbaarheid en compatibiliteit met een breed scala aan
computerplatforms, waaronder high-end gaming-systemen, krachtige werkstations en actieve 24/7 high-speed servers. Met ons zeer bekwame team van
R&D, technische ondersteuning, verkoop en marketing, is G.SKILL de beste keuze voor geavanceerde geheugen- en gameprestaties voor thuis en op het
werk.

  Hewlett Packard



Wij zijn een technologiebedrijf dat is ontstaan ??uit de overtuiging dat bedrijven meer moeten doen dan alleen winst maken. Ze zouden van de wereld een
betere plek moeten maken.

Onze inspanningen op het gebied van klimaatactie, mensenrechten en digitale rechtvaardigheid bewijzen dat we er alles aan doen om dit te bereiken.

Met meer dan 80 jaar aan acties die onze bedoelingen bewijzen, hebben we het vertrouwen om ons een wereld voor te stellen waarin innovatie
buitengewone bijdragen levert aan de mensheid.

En onze technologie - een product- en serviceportfolio van persoonlijke systemen, printers en 3D-printoplossingen - is gemaakt om deze betekenisvolle
vooruitgang te inspireren.

  Intel
Intel is een van oorsprong Amerikaans bedrijf dat zich specialiseert in het ontwerpen en produceren van chips, moederborden, software en andere
componenten van computers en computernetwerken. Intel is vooral bekend van de microprocessoren die in de meeste hedendaagse personal computers
zitten: de 8086-structuur, die via de 286, 386 en 486 tot de Pentiums is uitgegroeid.

  Kingston

Kingston Is With You vertegenwoordigt onze bedrijfscultuur en merkfilosofie. Onze hardware voedt de technologie die de wereld elke dag gebruikt. Van
datacenters en laptops tot slimme en draagbare technologie en op IoT gebaseerde apparaten, Kingston-producten stimuleren de technologie die wordt
gebruikt om te leven, werken en spelen.

Onze filosofie was dat als wij voor onze medewerkers en leveranciers zorgen, zij ook voor onze klanten zorgen. Dit is niet veranderd en we geloven dat
deze waarden de sleutel zijn tot Kingstons succes.

Wij geloven dat de formule voor zakelijk succes gebaseerd is op uitstekende relaties en kwaliteitsproducten. Ons bedrijf wordt versterkt door langdurige
partnerschappen met leveranciers, zakenpartners, wederverkopers en distributeurs. We streven ernaar om voor zakelijke en consumentenklanten verder te
gaan dan wat betreft service en ondersteuning.

  L33T Gaming



Het begon allemaal met een serie innovatieve gamestoelen en tegenwoordig ontwikkelt L33T een breed en opwindend programma gameapparatuur voor
zowel de beginnende als de meer ervaren en professionele gamer. L33T ontwikkelt alles, van hoogwaardige gamingstoelen en -tafels in verbluffende
ontwerpen tot coole gamingrugzakken en andere praktische apparatuur en accessoires - allemaal met één focus: 'de perfecte gaming-opstelling'.

L33T is jargon voor 'elite' en het kan niet explicieter worden gezegd wat onze missie is: door ons te concentreren op de onmiddellijke behoeften van de
gamer, streven we ernaar de voorkeurskeuze te zijn en nauw verwant te worden aan degenen die gewoon de gamer willen zijn. beste.

  Lenovo
Lenovo maakt allerlei soorten laptops, die zich vaak onderscheiden door kwaliteit en hun stabiele werking. De meest bekende serie, de IdeaPad, biedt
laptops die geschikt zijn voor dagelijks gebruik. Internetten, tekstverwerking, films en series kijken en e-mailen zijn hiervan onderdeel. De Yoga-serie van
2-in-1-laptops kun je ook als tablet gebruiken, ideaal voor onderweg productief werken. De Legion gaming laptops zijn de ideale laptops voor gamers.

  LevelOne

LevelOne werd in 1998 opgericht in Dortmund, Duitsland door Digital Data Communications GmbH. Door hoogwaardige netwerkproducten en -
oplossingen te bieden, zijn we door de jaren heen gestaag gegroeid met filialen in 20 landen over de hele wereld. Het internet is een diep integraal
onderdeel geworden van zowel het zakelijke als het privéleven. Onze jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat de enige manier om op de hoogte te blijven
van de nieuwste technologie en trends is door goed te luisteren naar wat de klant zegt.

DDC heeft zijn hoofdkantoor in Duitsland en heeft ook vestigingen in België, Denemarken, Griekenland, Italië, Nederland, Portugal, Slovenië, Zuid-
Afrika, Zweden en Taiwan. Momenteel realiseren we een jaarlijkse omzetstijging. Onze productie-, ontwikkelings-, distributie- en logistieke centra
groeien in aantal en stellen wereldwijd nieuwe kwaliteitsnormen met krachtige en herkenbare merknamen.

DDC gebruikt de merknaam "LevelOne" om de markt zijn Wireless LAN, Powerline LAN, PoE LAN, Broadband Router, ADSL Router, Print Server, IP
Network Camera, NAS-serie, Projector Server, KVM Switch, Palm Switch, Soho Switch, Converter, Interfacekaart, Netwerkadapter, Digital Signage en
VolP-producten.

Kwaliteitsborging en service
LevelOne onderwerpt al onze producten aan strenge kwaliteitsborging en uitgebreide producttestprocedures om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de
strenge productkwaliteitsnormen die zijn vastgesteld in Europa en de VS.

  LG



LG Electronics is een Zuid-Koreaanse producent van onder meer televisietoestellen en mobiele telefoons. Met een hoofdkantoor gevestigd in de LG Twin
Towers in het Zuid-Koreaanse Yeouido is LG Electronics het vlaggenschip van de LG Groep, één van 's werelds grootste conglomeraten. Het bedrijf heeft
wereldwijd 75 dochterondernemingen die televisies, huishoudelijke apparaten en telecommunicatieapparaten ontwerpen en fabriceren.

  Logitech
Logitech is een Zwitserse producent van hardware (randapparatuur voor computers). Het bedrijf is beursgenoteerd aan zowel de Swiss Exchange als de
Amerikaanse NASDAQ. Het bedrijf produceert verscheidene hardware-artikelen zoals computermuizen, toetsenborden, luidsprekers en webcams.
Logitech werd opgericht in 1981 in de Zwitserse plaats Apples. Het bedrijf is voortgekomen uit de Technische Hogeschool van Lausanne, waar Professor
Jean-Daniel Nicoud de moderne computermuis uitvond.

  Microsoft
Microsoft is een Amerikaans bedrijf uit Redmond in Washington. Microsoft ontwikkelt, verspreidt, licentieert en ondersteunt een breed scala aan
computer gerelateerde producten. Het bedrijf werd opgericht door Bill Gates en Paul Allen op 4 april 1975. Microsoft is 's werelds grootste
softwarebedrijf. Microsoft staat ook op de lijst van bedrijven met de hoogste beurswaarde ter wereld. Het eerste door Microsoft ontwikkelde product was
een BASIC-interpreter voor de Altair 8800 (een zelfbouwcomputer voor hobbyisten). Het slaagde erin om de pc-markt over te nemen met zijn
besturingssysteem MS-DOS in het midden van de jaren 80 van de 20ste eeuw. Dit systeem werd later opgevolgd door Microsoft Windows. De
populariteit van de producten zorgde ervoor dat drie medewerkers miljardairs werden en 12.000 medewerkers miljonair. Sinds de jaren 90 van de 20ste
eeuw heeft Microsoft diverse bedrijven overgenomen. In mei 2011 nam Microsoft Skype Technologies over voor 8,5 miljard dollar waarmee dat
Microsofts grootste overname tot nog toe is.

  Modecom
MODECOM is het grootste en snelst groeiende IT-bedrijf gevestigd in Polen. Begonnen als toonaangevende fabrikant van PC-behuizingen en voedingen,
is MODECOM uitgegroeid tot marktleider in de productie en verkoop van PC-behuizingen in Europa. MODECOM levert vanuit een eigen magazijn in
Warschau en zij veroveren meer en méér marktaandeel van welbekende merken in de IT-sector. Naast PC-behuizingen en voedingen is MODECOM
leverancier van Tablets, Power Devices, Gaming, Webcams, Virtual Reality Brillen, Netwerk Devices, Card Readers en USB Hubs, Keyboards en
Speakers.

  Moochies

Moochies is bedacht in een winkelcentrum in Australië.

Mede-oprichter Ryan was bij zijn zus en zijn 6-jarige nichtje Tallulah toen er dat gruwelijke moment was, waarop Tallulah slechts een paar vluchtige
seconden uit het zicht de menigte in rende.



Elke ouder weet hoe dit voelt. Ook al was het maar voor een korte tijd, de paniek was genoeg om Ryan te laten denken dat er een moderne oplossing
moest zijn om te zorgen voor communicatie tussen ouders en kinderen als ze niet in het zicht van elkaar zijn.

De voor de hand liggende oplossing was een mobiele telefoon, maar de kans is groot dat Tallulah hem zou vergeten, kwijtraken of gewoon zou vergeten
hem op te laden. En hoe zou ze een omvangrijke mobiele telefoon bij zich dragen? Hij bedacht toen een knuffel met een ingebouwde telefoon, maar ook
dit leek onpraktisch, en het is onwaarschijnlijk dat kinderen het met zich mee zouden willen dragen, vooral oudere kinderen.

De oplossing was Moochies, een horloge dat een volledig functionerende mobiele telefoon is. Met slimme technologie, responsieve micro-antennes en
ingebouwde GPS-tracking, betekent dit dat ouders kunnen volgen waar hun kinderen zijn als ze op pad zijn.

Je zult blij zijn te weten dat Tallulah haar Moochies de hele tijd draagt!

  Neovo
AG Neovo is wereldleider op het gebied van beeldschermen voor zowel de professionele als consumentenmarkt. Het bedrijf, dat is opgericht in 1999,
heeft zijn hoofdkwartier in Taipei, Taiwan, met kantoren in Europa, Azië en Noord Amerika. AG Neovo, waarvan de naam is afgeleid van de Griekse
woorden Neo en Vo wat ‘Nieuwe Visie’ betekent, was een van de eerste in de industrie die grotere mogelijkheden voor beeldschermen zag.

  NeXtime

NeXtime is een innovatief, gedurfd en speels Nederlands design merk met een geschiedenis van meer dan 50 jaar gespecialiseerd in uurwerken. We
bieden klanten de beste integratie van uitmuntend ontwerp en functionaliteit met onze durf om anders te zijn en onze aandacht voor detail. We werken
samen met ons wereldwijde team en onze partners om inzichten te krijgen die ervoor zorgen dat onze uurwerken elk interieur kunnen opfleuren, ook dat
van jou.

NeXtime belichaamt de uitstekende eigenschappen van Nederlands design. Onze producten zijn minimalistisch, verfijnd, stijlvol, soms speels en soms
allemaal tegelijk. In de afgelopen decennia hebben we een sterke kennis opgebouwd op het gebied van materialen, technologie en fabricagetechnieken.
We nemen de tijd om onze productontwikkeling te perfectioneren en zien geen grenzen aan innovatie. Als verantwoordelijk bedrijf werken we ook aan het
duurzamer en duurzamer maken van onze producten.

  Neomounts by Newstar



Neomounts by Newstar biedt een uitgebreid, up-to-date assortiment van meer dan 500 hoogwaardige montageproducten, volgens de laatste trends in de
AV- en IT-markt. Onze enige missie is dat u de beste kijkpositie, optimale werkpositie en maximaal comfort ervaart tijdens het gebruik van uw apparaat.

Opgericht in 1996 en actief in meer dan 30 landen over de hele wereld, zijn Neomounts-producten verkrijgbaar via een uitgebreid netwerk van
wederverkopers en distributeurs. Wij bieden producten van hoge kwaliteit, slim ontwerp, installatiegemak en waar voor uw geld. Op alle producten wordt
standaard 5 jaar garantie gegeven. Onze belofte is om u de best mogelijke ondersteuning te bieden, voor uw AV- of IT-apparaat en voor uw bedrijf.

  Patriot
Patriot is een Amerikaanse fabrikant van geheugenmodules en flash producten en is al actief in deze industrie sinds 1985 dus zij hebben al een bundel
kennis en ervaring onder de gordel. De focus van Patriot is om producten op de markt te brengen die van hoge kwaliteit zijn tegen een eerlijke prijs en
waar de consument daadwerkelijk ‘added value’ kan verwachten. Kwaliteit, innovatie en service zijn de richtlijnen waar Patriot op is gebouwd.

  Samsung
Met het hoofdkantoor in Seoel, Zuid-Korea is een van de grootste elektronicaconcerns ter wereld en maakt deel uit van de Zuid-Koreaanse Samsung
Group. Het is actief in meer dan 60 landen. De naam "samsung" betekent letterlijk "drie sterren" in het Koreaans. De Samsung Group werd opgericht in
1938 door Lee Byung-chull (1910-1987). De dochteronderneming Samsung Electronics werd gevestigd in de Zuid-Koreaanse stad Daegu. De naam
Samsung is een van de meest waardevolle merknamen ter wereld en behoort tot de top 20 bekendste merknamen. Als fabrikant van processoren en
geïntegreerde schakelingen behoort de halfgeleiderdivisie van Samsung Electronics tot de Wereldwijde Top 20 van Toonaangevende
Halfgeleiderproducenten.

  Seagate
Seagate is een grote fabrikant van harde schijven. Het bedrijf is gevestigd in Scotts Valley. Opgericht in 1979, is Seagate de oudste zelfstandige fabrikant
van harde schijven die nu nog in bedrijf is. De producten worden gebruikt in computers, maar ook in de Xbox van Microsoft en de audiospelers van
bijvoorbeeld Creative. In mei 2006 nam Seagate branchegenoot Maxtor over. Hardwareleverancier Seagate neemt voor bijna 1,4 miljard dollar de
hardeschijvendivisie van Samsung over in april 2011. De twee partijen sluiten verder een overeenkomst voor de wederzijdse levering van
opslagapparatuur. Samsung levert NAND-flashgeheugen voor de opslagapparatuur van Seagate. Samsung wordt door Seagate voorzien van harde schijven
voor pc's en notebooks.

  Shuttle



Opgericht in 1983, heeft Shuttle Inc. heeft zijn hoofdkantoor in Taipei Taiwan en is een wereldwijde leider op het gebied van informatietechnologie en
productie.

Shuttle, opgericht als een fabrikant van computermoederborden, maakte gebruik van hoog aangeschreven onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteiten en
gepatenteerde koeltechnologieën en breidde het uit om computerproducten aan te bieden.

Tegenwoordig bestaan ??Shuttle XPC-computers uit consumenten- en commerciële producten, waaronder; Cube (mini-tower), Slim (1.3L en 3L), Nano
en All-in-One pc's. Shuttle biedt ook Digital Signage-mediaspelers, notebookcomputers en tablets.

  Silicon Power
Silicon Power, opgericht in 2003 door een groep enthousiaste experts in de gegevensopslagindustrie, zet zich in voor het leveren van uitstekende product-
en servicekwaliteit. Met ons hoofdkantoor en onze eigen ultramoderne productielocatie in Taipei, zijn we een toonaangevende fabrikant geworden van
flash-geheugenkaarten, USB-flashstations, draagbare harde schijven, solid-state schijven, DRAM-modules en producten van industriële kwaliteit. Als
internationale speler met vier vestigingen over de hele wereld streven we er voortdurend naar om de perfecte oplossing voor gegevensopslag te bieden
voor alle vereisten van het moderne gedigitaliseerde leven. Met een sterke focus op het combineren van innovatieve technologie en bekroond design,
maken we onze merkbelofte waar om uw meest waardevolle gegevens op betrouwbare wijze te bewaren en te beschermen. Want herinnering is
persoonlijk.

  Toshiba

Toshiba is een Japans multinationaal conglomeraat met hoofdkantoor in Tokio, Japan. De gediversifieerde producten en diensten omvatten
informatietechnologieen communicatieapparatuur en -systemen, elektronische componenten en materialen, energiesystemen, industriële en sociale
infrastructuursystemen, consumentenelektronica, huishoudelijke apparaten, medische apparatuur, kantoorapparatuur, evenals verlichting en logistiek.

  Transcend
Alles op het gebied van geheugenkaarten, USB-sticks en harde schijven kun je vinden bij dit merk. De geheugenkaarten van Transcend zijn al jarenlang
populair bij professionele fotografen vanwege de betrouwbaarheid. Op een SD-kaart van dit merk kun je rekenen. Ook voor mobiele oplossingen kun je
terecht bij dit merk. De micro SD-kaarten passen in bijna elke Android telefoon. Op deze manier kun je nog meer foto's en filmpjes opslaan. Handig toch?
Leg alle mooie momenten in je leven vast, Transcend zorgt voor de rest. Opzoek naar een externe harde schijf? Ook dan zit je goed bij dit merk. Ze zijn
razendsnel en zeer stevig dankzij de schokbestendige behuizing. Met Transcend sluit je apparatuur gemakkelijk aan en bewaar je zo veel je wilt.

  Western Digital



Western Digital (WD) is een Amerikaanse fabrikant van een aanzienlijk deel van de harde schijven in de wereld. Het bedrijf is bekend als maker van IC's
en opslagproducten. Anno 2013 is WD wereldwijd de grootste fabrikant van harde schijven. De hoofdzetel bevindt zich in Irvine (Californië).

  WOOX

WOOX is een populair merk voor slimme IoT- en AI-producten, hoogwaardige slimme oplossingen, gebruiksvriendelijke producten voor thuisgebruikers
tegen een betaalbare prijs. Onze producten zijn ontworpen om lang mee te gaan en uw huis slimmer, veiliger en energiezuiniger te maken.

Ons WOOX-portfolio bestaat uit drie hoofdcategorieën: POWER, LIGHTING en SECURITY. Alle producten worden ontwikkeld en geproduceerd door
ons eigen fabrieksteam in Shenzhen, China. In Europa is ons belangrijkste logistieke- en ondersteuningscentrum gevestigd in Zundert, Nederland.

Wi-Fi en Zigbee
WOOX-portfolio bevat op WiFi gebaseerde producten die u rechtstreeks op uw WiFi-router kunt aansluiten en we hebben op Zigbee gebaseerde
producten waarvoor een Zigbee-gateway nodig is om de apparaten met uw netwerk te verbinden. De Zigbee-gateway wordt ook geleverd door WOOX,
maar is niet altijd nodig als u al thuis een Zigbee-gateway van een ander merk hebt, kunnen WOOX Zigbee-apparaten ook verbinding maken met de
meeste andere Zigbee 3.0-gateways.

WOOX is een geregistreerd Europees handelsmerk geboren in juni 2018.
WOOX Home is een geregistreerde Europese handelsnaam.
Alle WOOX-producten vallen onder de officiële kwaliteitscertificeringen voor gebruik in Europa.
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