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Laptop met linux
Laptop met Linux heeft drie kernwaarden hoog staan: keuzevrijheid, transparantie en privacy. Door het 
aanbieden van laptops en desktops die perfect zijn afgestemd en geoptimaliseerd voor het gebruik met 
diverse Linux distributies proberen wij dit doel te bereiken. 

LAPTOPMETLINUX.NL

CLEVO NL51CU  
15.6-INCH METAL DESIGN

 Intel® Core™ i3-10110U  
(optioneel Intel Core i5 of i7)
 8GB DDR4 2666Mhz memory  
(max. 64GB memory)
 250GB M.2 SATA SSD  
(max. 2TB M.2 NVMe PCIe SSD)  
+ optioneel 2.5 inch SSD/HDD
 Wireless AX/AC
 Diverse toetsenbord layouts beschik-
baar met Super-key (RGB toetsenbord-
verlichting: Wit is mogelijk)
 24 maanden garantie

Gebruiksklaar vanaf €671,00

INTEL CORE I3  
LINUX MINI-PC

 Intel® Core™ i3  
(optioneel Intel Core i5 of i7)
 4GB DDR4 2400Mhz memory  
(max. 32GB memory)
 250GB M.2 SATA SSD  
(max. 2TB M.2 NVMe PCIe SSD)
 Te monteren achter een scherm 
met VESA
 36 maanden garantie

Gebruiksklaar vanaf €479,00

CLEVO NP50DB  
15,6-INCH FOTO EN 
VIDEOBEWERKING

 Intel® Core™ i7-10750H
 NVIDIA® GeForce® GTX-1650  
(max. GTX-1650Ti)
 8GB DDR4 2666Mhz memory  
(max. 64GB memory)
 250GB M.2 SATA SSD  
(max. 2TB M.2 NVMe PCIe SSD)  
+ optioneel 2.5 inch SSD/HDD
 Wireless AX/AC
 Diverse toetsenbord layouts beschik-
baar met Super-key (RGB toetsenbord-
verlichting: Wit is mogelijk)
 24 maanden garantie

Gebruiksklaar vanaf €1086,00

Wij bieden op een laagdrempelige manier out-of-the-box 
Linux systemen aan om het zo voor iedere consument 
toegankelijk te maken om over te stappen op Linux en zo te 
kiezen voor vrijheid, transparantie en privacy.

Configureer op maat
Geassembleerd in Nederland
Gratis verzending
Stimuleer Linux developers
Persoonlijke service

Deze drie samengestelde configuraties zijn slechts een indicatie van de mogelijkheden.  
Op onze webshop laptopmetlinux.nl staan meer laptops en computers met meer samenstelopties.

Bij laptopmetlinux.nl stel je de laptop of Mini-computer met of zonder OS/
onderdelen samen. Liever zelf het systeem assembleren en/of installeren, 
geen probleem, de keuze is aan jou!

Om onze klanten en geïnteresseerden vanaf heden beter te kunnen berei-
ken hebben we recentelijk onze social media kanalen opgericht. Volg ons op:
        facebook.com/laptopwithlinux
        twitter.com/laptopwithlinux
        u/LaptopwithLinux


