
Speciale reekS 

Een game computers hoeft niet steeds verschrikkelijk duur te zijn. Framo Computers, bied hier een kwalitatieve 
gamecomputer aan zeer scherpe prijs. 
 

Deze personal computer is samengesteld met onderstaande onderdelen: een AMD processor, namelijk  
Ryzen 7 5750G, voeding 700 watt, met een Solid State schijf of SSD van 500 gigabyte (NVMe) met hierop het 
besturingssysteem, daarnaast een opslagschijf van 2TB,  16GB aan werkgeheugen met RGB verlichting, de 
grafische kaart is een keuzemogelijkheid tussen RTX 3060, RTX 3060TI of RTX 3070, of de in de CPU ingebouwde 
AMD Radeon RX Vega 8, met draadloos netwerk en bluetooth, dit alles geassembleerd in een mooie, zwarte 
computerkast met RGB waterval-led front en één standaard casefan 120mm achteraan, ook een plexi zijpaneel 
ontbreekt niet. Besturingssysteem is natuurlijk Microsoft Windows 11 Nederlands 64 bit, om zo het maximum uit 
dit krachtig systeem te halen.  
 

Al deze kwaliteitsonderdelen leiden tot een langere levensduur van de computer en daarmee heb je zeker langer 
plezier van jouw investering in een Framo computer, zelf tot lange tijd na de garantieperiode, neem dit maar van 
ons aan. 
 

Technische specificaties: 
 Kast en voeding: voorzijde: 2x USB 2.0 en 1 x USB 3.0, audio en voeding van 700 Watt 
 Moederbord: MSI MB MPG X570S EDGE MAX WIFI, SATA3, Gigabit netwerk, audio, WIFI, … 
 Videokaart: Nvidia RTX3060 12 GB, RTX3060Ti 8GB, RTX3070 8GB of AMD Radeon RX vega 8 (in cpu) 
 Processor: AMD Ryzen 7 5750G luchtkoeling 
 Werkgeheugen: 16 GB (2x8GB) Kingston Fury 3200 RGB 
 Opstartschijf: 1 x SSD 500GB M2 NVMe-type 
 Opslagschijf: 1 x 2 TB SATA 7200rpm  
 Besturingssysteem: Microsoft Windows 11 NL 64 bits NL 
 

Waarborg: 2 jaar op hardware 

Prijs:  AMD radeon RX vega 8 € 1.223,00 
Prijs:  NVIDIA RTX3060 12GB € 1.735,00 
Prijs:  NVIDIA RTX3060Ti 8GB € 1.899,00 
Prijs:  NVIDIA RTX3070 8GB € 1.959,00 
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 GaminG reeks 
Framo Computers heeft deze deze speciale computer ontworpen en geassembleerd met de beste onderdelen van onze 
favoriete merken. We zijn er fier op!  
 

De computer is als volgt samengesteld : Een processor Intel CORE i7-12700F van de twaalfde generatie, voeding 750 

watt, met een Solid State schijf of SSD van 500 gigabyte (NVMe) om van op te starten,  een traditionele harde schijf van 
3 Terabyte (TB) om alles op te slaan,  32GB aan werkgeheugen, ook een grafische kaart van de nieuwere soort kan 
natuurlijk niet ontbreken, daarom kiezen we voor een verscheidenheid van Nvidia RTX grafische kaarten , dit alles 
naadloos gemonteerd in een mooie, zwarte computerkast met drie RGB led fans van 120mm vooraan en één standaard 
casefan 120mm achteraan, ook een glazen zijpaneel ontbreekt niet. Besturingssysteem is natuurlijk Microsoft Windows 
11 Nederlands 64 bit, om zo het maximum uit dit prachtig systeem te halen. Dit systeem is uitgerust met ‘state of the art’ 
waterkoeling. 
 

Waarom kies je voor Framo Computers? 

Vernieuwing, kwaliteit en service zijn de onbreekbare steunpilaren van Framo Computers. Hierdoor bouwen wij al onze 
systemen op, uit hoogwaardige kwaliteitscomponenten en dit volgens de nieuwste technologieën. Al deze voordelen 
leiden tot een langere levensduur van de computer en daarmee heb je langer plezier van jouw investering in een Framo 
computer, zelf tot lange tijd na de garantieperiode. 
 

Technische specificaties: 

 Kast en voeding: voorzijde: 2x USB 3.0, audio en voeding van 750 Watt 
 Moederbord: Intel Z690 chipset, SATA3, LAN netwerk, USB 3.2 
 Videokaart: Nvidia RTX3060 12 GB of RTX3060Ti 8Gb of RTX3070 8Gb DDR 
 Processor: INTEL CORE-I7 12700F 12th generation 
 Werkgeheugen: 32 GB (2x16GB) XMP RGB 
 Opstartschijf: 1 x SSD 500GB M2 NVMe-type Samsung 
 Opslagschijf: 1 x 3.000 gigabyte SATA3 
 Besturingssysteem: Microsoft Windows 11 NL 64 bits NL 
 Watercooled 

 
Waarborg: 2 jaar op hardware 

Prijs:  Nvidia RTX3060 12GB: 1.895,00€ 
Prijs:  Nvidia RTX3060Ti 8 GB: 2.055,00€ 
Prijs:  Nvidia RTX3070 8 GB: 2.115,00€ 
Meerprijs i7-13700KF ipv. I7-12700F: 123,00€ 
Andere configuratie blijven mogelijk, vraag vrijblijvend offerte !! 

FRAMO COMPUTERS - Torhoutse Steenweg 176 - 8200 Brugge 2  
Telefoon: 050 39 01 52 – Mail: frank@framocom.be – Web: www.framocom.be 
 

FRAMO COMPUTERS, waar kwaliteit en services nog steeds belangrijk zijn !  
Ondernemingsnummer: BE 0519.846.952. All rights reserved © FRAMOCOM 2023 Alle vermelde prijzen zijn 21% BTW, €4,84 AUVIBEL-taks en €0,15 
Recupel-taks inbegrepen. Prijzen geldig tot einde voorraad. Onder voorbehoud van zetfouten of  ommissies.  Foto's en specificaties kunnen afwijken en 
zijn niet bindend. Denk aan het milieu, gooi dit niet op de openbare weg ! special2022game.docx 


