
SimPhone & SimTab
Makkelijker digitaal bijblijven voor 

iedere generatie

simpc.nl • 020 - 422 60 00 (lokaal tarief)

Wilt u persoonlijk advies over de SimTab of SimPhone? 
Bel 020 - 422 60 00 (lokaal tarief) voor meer informatie 

of ga naar www.simpc.nl

simpc.nl • 020 - 422 60 00 (lokaal tarief)

SimPC is van 

maandag t/m 

vrijdag bereikbaar 

tussen 9.00 en 

17.00 uur



SimTab 4 
De digitale wereld 
is nu nog meer 
binnen handbereik. 
De SimTab is niet 
alleen solide en 
veelzijdig, maar 
vooral aangepast 
voor uw gemak. 
Het (25,7 cm) grote 
beeldscherm, de knoppen van formaat en 
de handige indeling zorgen voor overzicht 
en leesbaarheid. Het Dual Speaker-
systeem zorgt voor een rijk en levensecht 
geluid. De krachtige processor en het 
2GB werkgeheugen voorzien u van een 
soepele en vlot werkende tablet en met 
een opslagcapaciteit van 32 GB kunt u veel 
opslaan. Bijvoorbeeld de foto’s en films die 
u maakt met de ingebouwde camera’s. De 
krachtige accu staat garant voor urenlang 
gebruik zonder stopcontact. De SimTab 

wordt geleverd met oplader en 
handleiding.     

   Makkelijker in 

gebruik

   Toegang tot alle 

Android-apps voor 

communicatie, 

spelletjes, media en 

nog veel meer

   Zorgeloos en 

digitaal vaardig met 

persoonlijke hulp 

binnen handbereik 

SimPhone 4
Dankzij de elegante vormgeving past de SimPhone 
comfortabel in één hand. Het (14,7 cm) grote 
beeldscherm met de handige indeling zorgen 
ervoor dat u alles goed kunt zien en bedienen. 
De mogelijkheden van deze rijk uitgeruste 
Android (versie 9) smartphone zijn ongekend. 
Zo is de SimPhone voor wie dat wil bijvoorbeeld 
ook bruikbaar als camera, navigatiesysteem, 
geheugenhulp of sociaal mobiel alarm. Je zou bijna 
vergeten dat je met een SimPhone ook gewoon kunt 
bellen en WhatsAppen. U kiest zelf welke functies u 
gebruikt. En wat u ook wil doen; het gebruiksgemak 
van de SimPhone en de beschikbare persoonlijke 
hulp zorgen ervoor dat u veel plezier aan uw 
SimPhone beleeft. U kunt er vol energie tegenaan 
en daarom is het maar goed dat de batterij de 
hele dag mee gaat.                  

SimCoach 
ondersteuning 
Er valt veel te ontdekken en te leren! Daarom 
bent u verzekerd van onbeperkte en persoonlijke ondersteuning van 
onze SimCoach. Deze handige hulp helpt u op weg, instrueert en lost 
problemen op. Een telefoontje naar onze servicelijn volstaat. U betaalt 
hiervoor niets extra’s. Onze service om samen digitaal vaardig te 
worden en te blijven is bij de aanschafprijs inbegrepen.  

Telefonische ondersteuning 
& hulp-op-afstand 
Begeleiding en hulp bij gebruik van SimPhone of SimTab en 
programma’s. Een telefoontje naar de SimCoach volstaat voor 
het oplossen van de meeste problemen en storingen. Door de 
handige ‘hulp-op-afstand’ app kunnen wij als dat nodig is zelfs 
de bediening* op afstand overnemen.




• Samsung Galaxy A
• Ondersteuning
• 2 jaar garantie

€ 279,-

Een goed begin met de SimCoach
Een goed begin is het halve werk. Daarom helpen we u graag 
op weg met de ingebruikname van uw SimPhone of SimTab. 
Bijvoorbeeld met het aanmaken van benodigde accounts, het 
overzetten van de mail en contacten of met de installatie en 
ingebruikname van apps.

• Samsung Galaxy Tab A
• Ondersteuning
• 2 jaar garantie

* alleen na uw toestemming en gedurende de hulpsessie

€ 309,-

Bezoek www.simpc.nl voor 
uitgebreide specificaties en kenmerken.


