EG HEALTHCARE
HARDWARE

Hardware til skarpe priser
Magnetkortlæser til sygesikringskort
Med magnetkortlæseren til sygesikringskort, kan du registrere samt finde klienten
frem i EG ClinicCare. Derudover har du ved oprettelse af klienten mulighed for at
indlæse sygesikringskortet og få stamdata direkte ind i EG ClinicCare.
Hvis du har ydernummer, kan du bruge magnetkortlæseren til at få klienternes
”underskrift” – dermed slipper du for, at skulle have en underskrift fra klienten på
konsultationerne.

Pris 995 kr.

EG ClinicCare Web med dig på farten med en bærbar PC
Det kræver blot, at du har internetforbindelse, hvilket man for eksempel kan gøre via
hotspot på telefonen. Performance og bærbarhed forenes i ThinkPad L5XX-serien. Den
bærbare PC er et godt valg til professionelle på farten. Det er en tynd og let 15,6”
bærbar computer med lang batteridriftstid, robust tilslutning og optimeret performance.
Størrelse liggende (B x D x H): 37,7 x 25,5 x 2,3 cm. Vægt: 2,3 kg.

Pris 7.500 kr. inkl. klargøring

EG www.eg.dk

24” Lenovoskærm
Tilslut en god skærm til din arbejdsstation med en Lenovo 24” widescreen skærm. Kan
bruges både til en bærbar samt til en stationær PC.
Skærmen kan justeres i højde, drejes og tiltes for bedst mulig tilpasning til din arbejdsstilling og vil give dig en bedre brugeroplevelse samt et større overblik af ClinicCare.

Pris 1.595 kr.

Arbejdsstation
Professionel arbejdsstation – Lenovo ThinkCentre M7-serien med
indbygget harddisk, der sikrer en hurtig opstart og drift. Designet til
hurtige reaktionstider og effektivitet.
• 8 GB RAM, Core i5-processor
• 256 GB SSD-harddisk – 64 bit
• Microsoft Windows 10 Professional
• Størrelse liggende (B x D x H): 10,0 x 30,4 x 27,4 cm.
• Vægt: 4,25 kg

Pris 6.495 kr. inkl. klargøring

Arbejdsstation
Professionel PC. Mini PC med indbygget SSD harddisk, der sikrer en hurtig
opstart og drift. PC’en er støjsvag, og kombineret med sin minimale størrelse
er det muligt diskret at placere den eksempelvis under bordpladen, bag på
skærmen eller stående på bordet.
• 8 GB RAM, Core i5-processor
• 256 GB SSD-harddisk – 64 bit
• Microsoft Windows 10 Professional
• Størrelse liggende (B x D x H): 17,9 x 18,2 x 3,5 cm.
• Vægt: 1,3 kg.

Pris 6.805 kr. inkl. klargøring

Alle priser er ekskl. moms, levering og installation
Hvis du har spørgsmål, eller ønsker et tilbud kan du kontakte salgsafdelingen på
tlf. 72602975 eller salg.healthcare@eg.dk

