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Čtyři režimy použití
Windows 10 × 11,6“ HD displej s 
rozlišením 1366x768 ×  procesor Intel® 
Celeron® N3060 × RAM 2GB × SSD 32GB 
× integrovaná grafická karta × WiFi 
802.11a/b/ g/n/ac (80M100SNCK)

Lenovo Yoga 300

5 999,-

Hardwarová výbava
Windows 10 × 15,6“ HD displej s 
rozlišením 1366x768 × procesor 
Intel® Celeron N3060 × RAM 4GB × 
HDD 500GB × grafika Intel® HD 400 
× DVD vypalovačka × numerická 
klávesnice ×  WiFi 802.11a/b/g/n/
ac (Z2Z08ES)

Pohodlné ovládání s klávesnicí v plné velikosti
Windows 10 × procesor Intel® Celeron N3060 × 15,6“ displej HD s rozlišením
1366x768 × RAM 4GB × HDD 500GB × DVD vypalovačka × grafická karta Intel® 
HD 400 × numerická klávesnice × WiFi ac (W4M72EA)

HP 250 G5

HP 250 G5 HP 255 G5

8 490,-

7 990,- 8 490,-
Pracujte bez obav na odolném notebooku
Windows 10 × 15,6“ HD displej s rozlišením 1366x768 × 4jádrový procesor AMD E2-7110 
× RAM 4GB × SSD 128GB × grafika AMD Readon R2 × DVD vypalovačka × numerická 
klávesnice × WiFi 802.11a/b/g/n/ac (Z2Y01ES)



Tenké a lehké provedení s dlouhou výdrží baterie
Windows 10 × 15,6“ HD displej s rozlišením 1366x768 × procesor 
Intel® Celeron N3350 × RAM 4GB × HDD 500GB × grafika Intel® HD 
Graphics 500 × DVD vypalovačka × numerická klávesnice × Wi-Fi 
802.11 ac  (80TG0047CK)

Radost z obrazu
Windows 10 × 15,6“ HD displej s rozlišením 1366x768 × procesor Intel® Pentium®4405U × RAM 4GB × 
HDD 500GB × DVD vypalovačka × grafika Intel® HD 510 × numerická klávesnice (80UD001GCK)

Výkonný pracovní stroj
Windows 10 × 15,6“ HD displej s rozlišením 1366x768 × 
procesor Intel® Pentium® 3825U × RAM 4GB × HDD 1TB × 
grafika Intel® HD Graphics × DVD vypalovačka × numerická 
klávesnice (80S2003GCK)

Lenovo V110

Lenovo IdeaPad 110

Lenovo B50-50

8 699,-

8 999,-

8 990,-

Možnost otočení do vodorovné polohy
Windows 10 × 15,6“ HD displej s rozlišením 1366x768 × 
procesor Intel® Pentium N4200  × RAM 4GB × HDD 1TB 
× grafika Intel® HD 505 × DVD vypalovačka × numerická 
klávesnice × WiFi 802.11 ac (80TG006PCK)

Lenovo V110

9 299,-



Sportovní styl a propracované detaily
Windows 10 ×15,6“ LED HD displej s 
rozlišením 1366x768 × procesor Intel® Core™ 
i3-5005U × RAM 4GB × HDD 1TB ×
DVD vypalovačka × grafika NVIDIA GeForce 
920A × numerická klávesnice (80QQ007DCK)

Lenovo IdeaPad 100

10 999,-

Bělouš v plném rozlišení
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor
Intel Pentium N3710 × RAM 4GB HDD 1TB × grafická karta Intel HD
405 × DVD vypalovačka × WiFi 802.11b (185-R541SA-DM464T)

ASUS R541SA

9 999,-
Odolná konstrukce s propracovanými detaily
Windows 10 × 15,6“ HD displej s rozlišením 1366x768 × procesor Intel® Core™ i3-
6006U × RAM 4GB × HDD 500GB × grafická karta Intel® HD 520 × DVD vypalovačka 
× numerická klávesnice × WiFi 802.11a/b/g/n/ac (80TL00HDCK)

Lenovo V110

10 799,-

Odolná konstrukce, která chrání notebook
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × 
procesor AMD A6-7310 × RAM 4GB × SSD 128GB × graficka 
karta AMD Radeon R4 × DVD vypalovačka × numerická 
klávesnice × WiFi 802.11a/b/g/n/ac (X0P89EA)

HP 255 G5

9 990,-



Nabídne vše, co běžný uživatel 
potřebuje
Windows 10 × procesor Intel® Core™ 
i5-5200U × 15,6“ HD displej s rozlišením 
1366x768 × RAM 4GB × HDD 1TB 
× grafika Intel® HD 5500 × DVD 
vypalovačka × numerická klávesnice 
(80QQ010UCK)

Lenovo IdeaPad 100

11 799,-

Připravený na pracovní nasazení
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor Intel Core i3 -5005U × RAM 4GB 
× SSD 256GB × DVD vypovačka × WiFi 802. 11a/b/g/n (X0P52ES)

Velmi odolná konstrukce
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 
× procesor Intel® Core™ i3-6006U × RAM 4GB × SSD 256GB 
× DVD vypalovačka × grafika Intel® HD 520 × numerická 
klávesnice × WiFi 802.11a/b/g/n/ac (1XN51EA)

HP 250 X0P52ES HP 250 G6

ASUS X540LJ

12 499,- 12 999,-

11 999,-
Pro práci i zábavu
Windows 10 × procesor Intel® Core™ i3-5005U 
× 15,6“ LED displej s rozlišením 1366x768 × 
RAM 8GB × HDD 1TB × DVD vypalovačka × 
grafika NVIDIA® GeForce 920M 2GB × numerická 
klávesnice (X540LJ-XX584T)



Praktický ve všech směrech
Windows 10 × 15,6“ HD displej × procesor 
Intel® Core™ i5-6200U × RAM 8GB × HDD 
1TB × DVD vypalovačka × grafika AMD 
Radeon R5 M330 2G× numerická klávesnice 
(80Q700RFCK)

Lenovo IdeaPad 300

13 999,-

Tenké a dlehké provedení s dlouhou výdrží baterie
Windows 10 × 15,6 HD displej s rozlišením 1366x768 × procesor Intel® Core™ 
i3-6006U × RAM 8GB × HDD 1TB × grafická karta AMD × DVD vypalovačka × 
numerická klávesnice × WiFi 802.11 ac (80TL0108CK)

Lenovo V110

13 699,-
Skutečně všestranný pomocník na práci
Windows 10 × 15,6“ HD displej s rozlišením 1366x768 × procesor Intel Core i3-
6006U × RAM 4GB × HDD 1TB × DVD vypalovačka × grafická karta AMD Radeon 
R7 M440 2GB × čtečka paměťových karet × Podsvícená CZ/SK numerická klávesnice 
(D-N-5567-N2-311S ) DELL NextBusiness day  
– 2 letá záruka. Servis do druhého  
pracovního dne u zákazníka

DELL Inspiron 15 5000 (5567) 

13 999,- Next Busin
ess
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Praktický ve všech směrech
Windows 10 × 14“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 
× procesor Intel® Pentium 4405U × RAM 4GB × SSD 
128GB × grafika Intel® HD 510 × Wi-Fi 802.11 ac 
(80S700BMCK)

Lenovo Yoga 510

12 999,-



Multimediální funkce a specifické herní 
příslušenství
Windows 10 × procesor Intel® Core i5-
6300HQ × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 
1920x1080 × RAM 8GB × HDD 1TB × 
grafika NVIDIA GTX 960M 4GB × podsvícená 
klávecnice s numerikou (80NV00VUCK) + 

Lenovo IdeaPad Y700

23 999,-

Šedivý blesk
Windows 10 × 15,6“ Full HD 
displej s rozlišením 1920x1080 ×
procesor Intel® Core i5-7200U × 
RAM 8GB × SSD 256GB × DVD
vypalovačka × grafika AMD 
Radeon R7 M445 4G × 
podsvícená CZ/
SK numerická klávesnice × WiFi 
802.11ac × DELL NextBusiness 
day – 2 letá záruka. Servis do 
druhého pracovního dne u 
zákazníka
(D-N-5567-N2-516K)

Vždy dostatek zábavy
Windows 10 × 15,6“ HD displej s rozlišením 1366x768 × 
procesor Intel® Core™ i5-6200U × RAM 8GB × HDD 1TB 
× grafika NVIDIA GeForce 920MX DDR3L 2GB × WiFi ac × 
numerická klávesnice (80SM00HTCK)

Full HD displej
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišešním 1920x1080 × procesor 
Intel® Core™ i5-6200U × RAM 8GB × HDD 1TB × grafika AMD R5 M330 × DVD 
vypalovačka × numerická klávesnice  
(80QB004RCK)

DELL Inspiron 15 5000 (5567) Lenovo IdeaPad 310

Lenovo E51-80 Lenovo E51-80

18 999,- 13 999,-

17 499,- 17 699,-
Notebooky s bohatou funkční výbavou
Windows 10 × 15,6“ HD displej s rozlišením 1366x768 × procesor Intel® Core™ i3-6100U 
× RAM 4GB × HDD 1TB × grafika AMD R5 M330 2GB × DVD vypalovačka × WiFi ac × 
numerická klávesnice
(80QB00B2CK)
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Office 365 is everything you know and 
love about Office, plus great new features 
that give you the power to overachieve.

Buy online, download instantly,
and get these great benefits

The power to overachieve
with Office 365

No printing required 
with Ink Editor
Easily select, highlight, and delete 
text—all with your pen.

Watch an idea unfold 
with Ink Replay
Watch your collaborator's inking stroke by 
stroke to see the thought behind the ink.

Animate in one 
click with Morph
Add a "wow" factor to presentations by 
seamlessly animating slide transitions.

Jumpstart presentations 
with QuickStarter
Get a curated outline and starter slides to 
jumpstart your creativity.

Take search out of 
research with Researcher
Find great content and pull it into your 
paper—without ever leaving Word.

Office 365 is everything you know and 
love about Office, plus great new features 
that give you the power to overachieve.

Buy online, download instantly,
and get these great benefits

The power to overachieve
with Office 365

No printing required 
with Ink Editor
Easily select, highlight, and delete 
text—all with your pen.

Watch an idea unfold 
with Ink Replay
Watch your collaborator's inking stroke by 
stroke to see the thought behind the ink.

Animate in one 
click with Morph
Add a "wow" factor to presentations by 
seamlessly animating slide transitions.

Jumpstart presentations 
with QuickStarter
Get a curated outline and starter slides to 
jumpstart your creativity.

Take search out of 
research with Researcher
Find great content and pull it into your 
paper—without ever leaving Word.

1TB úložiště  
OneDrive

Pravidelné
aktualizace 

60 minut 
měsíčně

Technická 
podpora

Windows  
InkDárek MS Office 365 ZDARMA!



Špička ve třídě manažerských notebooků. 
Když nechcete ztrácet čas vybíráním. 
Windows 10  Professional × 14“ Full HD displej s 
rozlišením 1920x1080 × procesor Core i5-7200U 
× RAM 8GB × SSD 256GB × grafika Intel® HD 620 
× podsvícená klávesnice, čtečka  
otisku prstu × WiFi 802.11ac  
(LNN20HR0021MC)

ThinkPad X1 Carbon  
jako pracovní notebook*

1 999,-

Bestseller ve třídě pracovních notebooků
Windows 10 Professional ×15,6 Full HD displej s rozlišením 
1920x1080 × procesor Intel® Core i5-7200U × RAM 8GB × SSD 
256GB × grafika Intel® HD 620 × numerická klávesnice × čtečka 
otisku prstu × WiFi 802.11ac (LNN20H500B2MC)

Elegantní pracovní notebook  
s rychlým SSD diskem
Windows 10  Professional × 14“ 
HD displej s rozlišením 1366x768 × 
procesor Intel® Core i5-7200U × 
 RAM 8GB × SSD 256GB ×  
grafika Intel®  
HD × CZ/SK podsvícená  
klávesnice × WiFi ac ×  
(D-N-5468-N3-204S)

Dell Latitude 5480 jako pracovní notebook* Lenovo ThinkPad E570  
jako pracovní notebook*

Dell Vostro 5468 jako pracovní notebook* Lenovo ThinkPad T470 jako pracovní notebook*

1 669,- 1 199,-

1 449,- 2 199,-
Ztělesněná spolehlivost: Výkonný a rychlý notebook v kovovém šasi 
Windows 10  Professional × 14“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor 
Intel® Core™ i5-7200U × RAM 8GB × SSD 256GB × podsvícená klávesnice × čtečka 
otisku prstu × WiFi ac  
 (LNN20HD0001MC)

Měsíčně na 3 roky

Měsíčně na 2 roky

Měsíčně na 3 roky
Měsíčně na 3 roky

Měsíčně na 2 roky

Za notebook a služby při platbě hned 73 635,- 

Za notebook a služby při platbě hned 35 960,- 

Za notebook a služby  
při platbě hned 61 315,- 

Za notebook a služby  
při platbě hned  
44 478,-

Za notebook a služby při platbě hned 54 060,- 

Notebook výkonem 
předurčený na kreativní práce 
(DTP, video a 3D)
Windows 10 Professional × 14“ 
HD displej s rozlišením 1366x768 
× procesor Intel® Core i7-7600U 
× RAM 8GB × HDD 1TB × grafika 
Nvidia GeForce 930MX 2GB × CZ/
SK podsvícená klávesnice × WiFi 
ac (D-N-5480-P3-108) 

*Více o programu „jako pracovní notebook“ a „jako pracovní počítač“ na straně 12 a  www.comfor.cz/firmy, ceny jsou uvedeny s DPH.



Vyjímečný manažerský notebook - navíc 
včetně bezdrátové dokovací stanice WiGig 
 Windows 10 Professional × 14“ Full HD displej 
s rozlišením 1920x1080 × procesor Intel® Core™ 
i5-7200U × RAM 4GB × SSD 256GB × grafika 
Intel® HD × podsvícená klávesnice × čtečka 
otisku prstu × WiFi 802.11ac (187048179)

Acer Extenza EX2540 jako pracovní notebook*

1 599,-

Pracovní stroj  - jednoduše 
Workstation na CAD, Střih,  
3D rendering 
Windows 10 Pro CZ 64 ×
Procesor INTEL Core i7-7700 ×
Paměť 8GB DDR4-2133 (1x8)
× Disk SSD 250GB SATAIII ×
Disk 1TB SATAIII ×
DVDRW/RAM ASUS ×
NVidia Quadro K620 2GB
 × klávesnice, myš, ×
Monitor Dell 24“  

Záskladní pracovní notebook  s rychlým SSD diskem 
Windows 10 Professional × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 
1920x1080 × procesor Intel® Core™ i3-6006U × RAM 4GB × 
SSD 256GB × grafika HD Graphics × DVD vypalovačka × čtečka 
paměťových karet × WiFi 802.11ac (1870487116)

Spolehlivé pracoviště - 
jednoduché, dostupné 
Windows 10  Professional ×  
Procesor INTEL Core i3-7100
× Paměť 8GB DDR4-2133
× SSD 240GB SATAIII  ×
DVDRW/RAM ASUS × 
klávesnice, myš, ×
Monitor Dell 24“  

COMFOR Integra I55 jako pracovní počítač* Acer Extenza EX2540 jako pracovní notebook*

PC COMFOR Office I105 jako pracovní počítač* Acer TMX349 jako pracovní notebook*

1 399,- 999,-

1 299,- 1 999,-
Solidní pracovní notebook - s vyjímečně rychlým a velkým diskem 
Windows 10 Professional × 14“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × proceosr Intel® 
Core™ i7-7500U × RAM 8GB × SSD 512GB × grafika Intel® HD × podsvícená klávesnice 
× čtečka otisku prstu × WiFi 802.11ac  
(187048362595)

Měsíčně na 3 roky

Měsíčně na 2 roky

Měsíčně na 3 roky Měsíčně na 3 roky

Měsíčně na 2 roky

Za notebook a služby při platbě hned 59 446,-

Za počítač a služby při platbě hned 31 261,- 

Za počítač a služby při platbě hned 50 466,- 
Za notebook a služby při platbě hned 36 965,- 

Za notebook a služby 
při platbě hned 49 938,-

*Více o programu „jako pracovní notebook“ a „jako pracovní počítač“ na straně 12 a  www.comfor.cz/firmy, ceny jsou uvedeny s DPH.

+



Základní počítač, když to  
myslíte vážně. 
Windows 10 Pro ×
Procesor: Intel Pentium G4400
× Paměť 4GB DDR4-2133 (1x4)
× Disk 1TB SATAIII ×  
DVDRW/RAM ASUS × Klávesnice, 
 Myš × Monitor Dell 24“

Acer Extenza EX2540 jako pracovní notebook*

Notebook, se kterým vyděláte  
první milion 
Windows 10 Professional × 15,6“ HD displej 
s rozlišením 1366x768 × procesor Intel® Core 
i5-7200U × RAM 4GB × HDD 1TB × grafika ATI 
Radeon R5 M420 2GB × CZ/SK klávesnice × 
WiFi 802.11 ac (D-N-3568-N3-209)

Dell Vostro 3568  
jako pracovní notebook*

999,-

Spolehlivý, rychlý a s výtečným displejem
Windows 10 Professional × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 
1920x1080 × procesor Intel® Core™ i5-7200U × RAM 8GB × SSD 
256GB × grafika HD Graphics 620 × podsvícená klávesnice × 
čtečka otisku prstu ×  
WiFi 802.11ac  
(18704836213423)

Seriózní ThinkPad: svěřte mu data a práce vás bude bavit 
Windows 10 Professional × 14“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor 
Intel® Core™ i5-7200U × RAM 8GB × SSD 256GB × grafika Intel® HD 620 × 
podsvícená klávesnice × čtečka otisku prstu × WiFi 802.11ac (LNN20HD0001MC)

Ostudu vám rozhodně neudělá: Americká klasika  „Dell Vostro“ 
Windows 10 Professional × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor 
Intel® Core i5-7200U × RAM 4GB × HDD 500GB × grafika Intel® HD × CZ/SK 
klávesnice ×  
WiFi 802.11ac  
(D-N-3568-N3-207) 

PC COMFOR jako pracovní počítač* Acer TMP648 jako pracovní notebook*

Lenovo ThinkPad T470 jako pracovní notebook* Dell Vostro 3568 jako pracovní notebook*

889,- 1 299,-

1 669,- 949,-

Měsíčně na 3 roky Měsíčně na 3 roky

Měsíčně na 3 roky

Měsíčně na 3 roky

Měsíčně na 3 roky

Za počítač a služby při platbě hned 32 266,- 

Za notebook a služby  
při platbě hned  
45 319,- 

Za notebook a služby při platbě hned 61 075,- 

Za notebook a služby při platbě hned 37 266,- 

Za notebook  
a služby při  
platbě hned  
35 171,- 

*Více o programu „jako pracovní notebook“ a „jako pracovní počítač“ na straně 12 a  www.comfor.cz/firmy, ceny jsou uvedeny s DPH.



www.comfor.cz
Bezplatná infolinka: 800 105 205

JAK TO FUNGUJE?
Pomáháme firmám v růstu – tím, že jim umožníme pohodlně rozložit platbu za nový pracovní notebook. Vy nebo Vaši zaměstnanci tak mohou ihned začít pracovat na 
novém zařízení, a Vaše cashflow přitom zůstává v rovnováze. Jak to celé funguje?

 4 Vybereme společně notebook podle Vašich potřeb 
Pro koho notebook kupujete a k čemu má sloužit? Podle toho Vám doporučíme notebook, 

který nejlépe splní Vaše očekávání. 

 4 Notebook připravený k okamžitému použití 
Nastavení pracovního notebooku zabere spoustu času. Uděláme to za Vás – nainstalujeme 

operační systém, potřebné základní programy (vč. sady Microsoft Office) a bezpečný 

antivirus. Navíc přidáme brašnu a myš. Vy tak můžete ihned začít pracovat.

 4 Přeneseme data ze starého notebooku do nového  
Ve starém zařízení můžete mít velké množství dat, které potřebujete přenést do toho 

nového. Postaráme se, abyste v novém notebooku měli všechna data, která potřebujete.   

 4 Rychlá oprava pracovního notebooku přímo u Vás 

Vylitá káva v notebooku nebo poškozený displej může v důsledku stát nemalé peníze. 

Pracovní notebook má především vydělávat a jakákoli jeho závada může tento proces 

znemožnit. Proto vám přidáváme možnost rychlé opravy přímo u Vás, aby Váš byznys nic 

nebrzdilo.

 4 Vzdálená online podpora 

V případě potřeby jsou Vám kdykoli k dispozici naši IT specialisté. Ti Vám díky vzdálenému přístupu dokáží pomoci  

s nejrůznějšími problémy, které mohou nastat.  

 4 Okamžité vrácení DPH 

Pokud jste plátce DPH, ihned můžete požádat o jeho vrácení. Tak třeba pokryjete několik splátek, aniž byste sáhli do vlastní peněženky.

Více informací v prodejnách COMFOR nebo na www.comfor.cz/firmy

NEZATĚŽUJTE CASHFLOW 
– PRACOVNÍ NOTEBOOK OD 999 Kč MĚSÍČNĚ

Výdaje za nový pracovní notebook mohou pěkně zahýbat s cashflow. Tuto investici však můžete jednoduše 
rozložit do měsíčních plateb. Nový notebook Vám tak může vydělávat peníze ještě dříve, než ho zaplatíte. 



Vhodný pro herní nadšence
Windows 10 × 15,6“ IPS Full HD displej s rozlišením 1920x1080 
× procesor Intel® Core™ i5 7300HQ × RAM 8GB × HDD 1TB × 
grafika NVIDIA GeForce GTX 1050 × DVD vypalovačka × podsvícená 
klávesnice s numerikou × WiFi 802.11ac (185-GL553VD-FY393T)

Kombinace stylu, praktičnosti 
a výkonu
Windows 10 × 15,6 LED Full HD 
displej s rozlišením 1920x1080 
× procesor Intel® Core™ i7-
7700HQ × RAM 8GB × HDD1TB 
× grafika NVIDIA GTX 1050 × 
DVD vypalovačka × podsvícená 
klávesnice s numerikou  
× WiFi 802.11ac  
(185-FX553VD-FY367T)

23 990,-

26 990,-

ASUS GL553VD

ASUS FX553VD

Věrný obraz a funkce pro 
 ochranu zraku
Windows 10 × 14“ Full HD displej 
s rozlišením 1920x1080 × procesor 
Intel® Core™ i5-7200U × RAM 8GB 
× SSD 256GB × grafika Intel® HD 
620 × čtečka paměťových karet × 
čtečka otisku prstu × WiFi 802.11ac 
(185-UX430UA-GV004T)

24 990,-
ASUS UX430UA





Výkon pro náročné
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor 
Intel® Core™ i5-6260U × RAM 8GB × HDD 1TB + 128SSD × grafika Intel® 
Iris 540 × podsvícená + numerická klávesnice (F1F01EA)

Mmoderní ochranné prvky s jednoduchými nástroji
Windows 10 × 15,6“ HD displej s rozlišením 1366x768 × procesor 
Intel® Celeron N3060 × RAM 4GB × SSD 128GB × grafika Intel® HD 
400 × DVD vypalovačka × WiFi 802.11a/b/g/n/ac (1WY30EA)

Zvýšená odolnost, která chrání notebook v náročné prostředí
Windows 10 ×15,6“ HD displej s rozlišením 1366x768 × RAM 4GB × 
HDD 500GB × grafika Intel® HD 400 × DVD vypalovačka × numerická 
klávesnice × WiFi 802.11a/b/g/n/ac (1TT46EA)

9 490,-

8 490,-

HP 250 G6

HP 250 G6

HP Envy 15-as000nc

24 990,-
Zjednodušená cloudová správa IT potřeb
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor 
Intel® Core™ i5-7200U × RAM 4GB × SSD 256GB × grafika Intel® HD 620 
× DVD vypalovačka × numerická klávesnice × WiFI 802.11a/b/g/n ac 
(1XN53EA)

HP 250 G6

16 490,-

Pro výjimečně čistou a 
přirozenou reprodukci 
zvuku
Vysoce výkonný mikrofon s 
vypínačem a stojanem
Ideální pro záznam hlasu, 
hraní online her, chatování, 
Skype a aplikace ovládané 
hlasem. Mimořádně 
dlouhý kabel o délce 250 
cm (21665122)

Kompaktní bezdrátová optická myš s pohodlným tvarem
Miniaturní přijímač - stačí jednou připojit – již nikdy nemusíte 
odpojovat × pogumované boky pro pohodlí a dobrý úchop × 
bezdrátový dosah 8 m (2,4 GHz) × tlačítko pro výběr rychlosti 
(800/1600 dpi) × v barvě černá, červená, modrá (217188445, 
217188265, 2171882652)

Myš TRUST Yvi Wireless Mouse - flower power

Malá a praktická bezdrátová myš Trust
Optický senzor, tlačítko na přepínání rozlišení (800-1600 dpi) × s malým 
USB přijímačem, který lze uchovat do myši × dosah signálu 8 m × 
1x AAA baterie × použití pro pravou i levou ruku × květinový motiv 
(21718826521)

299,-
mikrofon TRUST Starzz All-round

Myš TRUST Yvi Wireless Mini Mouse

499,-

299,-

Skládací provedení s po-
hodlnými náušníky
Pro hudbu i telefonování 
× vysoká kvalita zvuku 
× vestavěný mikrofon a 
ovládání pro přijímání 
hovorů a přehrávání 
hudby × ovládání 
spolupracuje s operačními 
systémy Android a iOS 
× odnímatelný kabel 
× 3,5mm audio vstup 
a výstup (2166516855, 
2166516856, 2166516857)

429,-
Náhlavní sada TRUST Urban Fyber



Změní váš pohled na telefon
Android 6.0 × 5,1“ HD displej s rozlišením 
2560x1440 × osmijádrový procesor × RAM 4GB 
× vnitřní paměť 32GB × microSD × fotoaparát 
12Mpx, přední 5Mpx (95SG310, 95SG311)

Velký Super AMOLED displej 
pro vaše pohodlí
Android × 5“ HD displej s 
rozlišením 1280x720 × 4 
jádrový procesor × RAM 
1,5GB × vnitřní paměť 8GB 
× microSD až 128GB × 
fotoaparát 8Mpx, přední 5Mpx 
(95SG2622)

Když se snoubí styl s 
funkčností
Android 7.0 × 5“ LCD displej 
s rozlišením 1280x720 × 
čtyřjádrový procesor × RAM 2GB 
× vnitřní paěť 16GB × microSD 
až 256GB × fotoaparát 13Mpx, 
přední 5Mpx × WiFi 802.11 
b/g/n (95SG1081, 95SG10812, 
95SG10811)

13 990,-

3 690,-
5 490,-

Herní monitor pro hardcore hráče!
Prohnutá 24“ obrazovka pro intenzivnější požitek z hraní × Obnovovací frekvence 144Hz 
a odezva 1 ms × Quantum Dot technologie pro velmi přesné zobrazení barev × Barevné 
pokrytí 125% sRGB × Přednastavené herní režimy – FPS, RTS, AOS a RPG × Herní OSD 
menu a interaktivní zvukové LED osvětlení × AMD Freesync, Vysoký kontrast 3000:1, Jas 
350 cd/m², VA panel, Pozorovací úhly: 178°(H)/178°(V) × Porty: 2 x HDMI, 1 Display port, 1 
konektor na sluchátka (20884227238)

Nejprodávanější UHD monitor nyní za skvělou cenu!
4K UHD monitor pro náročné použití × Úhlopříčka displeje 28“ s rozlišením 3840 x 2160 × 
Poměr stran 16:9 × odezva 1 ms × 1,07 miliard barev × AMD Freesync, jas 370 cd/ m², TN 
panel, Pozorovací úhly 178°(H)/160°(V) × Funkce Picture-in-Picture × Vhodný na tvorbu 
multimediálního obsahu ve vysokém rozlišení, sledování filmů i hraní her × Skvělý poměr 
ceny a výkonu × Porty: DisplayPort, 2x HDMI, 1 konektor na sluchátka 
(20884227452)

24“ Samsung C24FG73 28“ LED Samsung U28E590

8 990,- 8 190,-

+ Herní myš  
OZONE M50  
ZDARMA !

+ MS Office 365 pro 
jednotlivce ZDARMA !





Představuje dokonalou klávesnici pro hráče
Ohromí dynamickými světelnými efekty, úžasným červeným podsvícením HyperX a nádhernou světelnou lištou s 18 diodami LED. 

Klávesnice je pojata robustně, má pevný ocelový rám, který odolá zkoušce času. Také je vybavena tlačítky pro ovládání médií, portem 
USB 2.0, herním režimem, funkcemi Anti-ghosting a N-Key Rollover, má vše, co uživatel může potřebovat. Můžeš si vybírat z tlačítek 

CHERRY® MX Blue, Brown nebo Red a to ve stylu, který se ti hodí nejlépe. Pohodlná a odnímatelná opěrka zápěstí, krytky HyperX v 
titanové barvě s odlišeným povrchem, kterými lze označit nejdůležitější herní klávesy.

Náruživí hráči i profesionálové vědí …
Senzor Pixart 3310 a čtyři předvolené 
režimy DPI zajišťují mimořádnou přesnost 
pro hry FPS. Pohodlné a ergonomické 
provedení, neklouzavé držení. Lehká 
FPS myš (95 g) s optimální distribucí 
hmotnosti. Šestitlačítková myš s 
mimořádně citlivými spínači Omron. 
Zvláště velké kluznice pro plynulý pohyb 
(203200120)

Pro profesionální hraní
Headset, díky kterému získá hraní her, 
sledování filmů i poslech hudby nový rozměr.  
Prvotřídní design, vysoká odolnost, komfort a 
především špičkový zvuk, který Vás vtáhne do 
děje. Optimalizované pro profesionální hraní 
a mají mimořádně měkce vystlaný hlavový 
most,  ušní polstrování z paměťové pěny 
a klapky vystlané umělou kůží, takže vám 
umožní hrát celé hodiny. (20320011027C)

3 499,-

1 599,- 1 890,-
herní myš HyperX Pulsefire FPS sluchátka HyperX Cloud Core

Herní mechanická klávesnice HyperX Alloy Elite 

Skvělý telefon s barevným displejem
DualSIM × 1,8“ LCD displej s rozlišení 128 x 160 × VGA 
fotoaparát × slot pro paměťovou kartu × Bluetooth × 
svítilna × budík × kalkulačka × rádio FM × baterie 600 
mAh × pohotovostní režim až 6 dní × doba hovorů až 3 
hodiny × rozměry 114 x 48 x 13 mm (95AL228)

Outdoorový telefon a zároveň 
powerbanka
Vlastní OS × 2,4“ displej s rozlišením 
240x320 × funkce Dual SIM × microUSB 
v2.0 × Audio 3,5mm jack × FM rádio  
(95AL96, 95AL97, 95AL98)

Perfektně čitelný displej
2,3“ dosplej s rozlišením 320x240 × SOS 
locator × SOS tlačítko × svítilna × FM 
rádio × nabíjecí stojánek × fotoaparát 
2Mpx (A880BK, A880RD)

Obrněný telefon na dvě SIM karty
2,4“ displej s rozlišením 240x320 × 
microSD slot × Dual SIM × vodotěsný 
× odolný prachu, písku, blátu, sněhu, 
vysokým a nízkým teplotám × FM rádio × 
podpora MP3 × Bluetooth × fotoaparát 
1.3Mpx (AR12BB, AR12BR)

ALIGATOR D200

ALIGATOR R20 eXtremo
Silikonové Pouzdro pro iPhone 5 

Aligator tvrzené sklo pro iPhone 6/6S

ALIGATOR A880  
+ nabíjecí stojánekALIGATOR R12 eXtremo449,-

1 499,- 169,-

249,-

1 490,-1 349,-

Špička mezi silikonovými pouzdry!  
(95ALP220, 95ALP250)

Je velice odolné proti poškrábání × omezuje odlesky 
× vyhlazuje a zaceluje již poškrábaný displej 
(95ALPF600, 95ALPF687)

(203200116, 203200117, 203200115)



Moderní funkce v klasické 
konstrukci
OS Nokia × 2,8“ displej s 
rozlišením 320x240 × RAM 
16MB × microSD × klávesnice 
× microUSB × Bluetooth 3.0 × 
fotoaparát 2Mpx, přední 2Mpx 
(95NK055, 95NK056)

Nokia 230 Dual SIM

1 799,-

Kompaktním telefonem 
s vysokým výkonem
Android 6.0 × 5“ displej 
s rozlišením 1280x720 × 
procesor MT6737T × RAM 
2GB × vnitřní paměť 16GB 
× DualSIM × fotoaparát 
13Mpx, přední 5Mpx 
(95HW151, 95HW152, 
95HW153)

Vynikající fotografie
a selfie
Android 7.0 × 5,2“ Full 
HD displej s rozlišením 
1920x1080 × osmijádrový 
procesor Kirin 655 × RAM
3GB × uživatelská paměť 
16GB × WiFi 802.11b/g/n 
× fotoaparát 12Mpx,
přední 8Mpx (95HW65, 
95HW66)

HUAWEI Y6 2017

Huawei P9 Lite 2017

3 999,-

6 999,-

Velmi tenké celokovové 
tělo
Android 7.0 × 5,5“ displej 
s rozlišením 1920x1080 
× osmijádrový procesor 
MediaTek Octa-core Helio 
P10 × RAM 3GB × vnitřní 
paměť 32GB × microSD 
až 128GB × fotoaparát 
13Mpx × přední Mpx 
(95NF8, 95NF9)

Neffos X1 Max

4 999,-

Neustále na příjmu 
díky vysokokapacitní 
4000 mAh baterii!
Android 7.0 × 5,5“displej 
s rozlišením 1280x720 
× procesor MSM8940 × 
RAM 2GB × vnitřní paměť 
16GB × microSD až 128GB 
× fotoaparát 12Mpx, 
přední 8Mpx (95HW157, 
95HW158, 95HW159)

Styl a výkon bez 
kompromisů
Android 7 × 5,2“ Full 
HD displej s rozlišením 
1920x1080 × 8 jádrový 
procesor Kirin658 × RAM 
3GB × vnitřní paměť 
32GB × microSD až 128GB 
× WiFi 802.11b/g/n 
× fotoaparát 12Mpx, 
přední 8Mpx (95HW701, 
95HW702)

HUAWEI Y7

Huawei P10 Lite 

5 199,-

7 999,-



Office 365 is everything you know and 
love about Office, plus great new features 
that give you the power to overachieve.

Buy online, download instantly,
and get these great benefits

The power to overachieve
with Office 365

No printing required 
with Ink Editor
Easily select, highlight, and delete 
text—all with your pen.

Watch an idea unfold 
with Ink Replay
Watch your collaborator's inking stroke by 
stroke to see the thought behind the ink.

Animate in one 
click with Morph
Add a "wow" factor to presentations by 
seamlessly animating slide transitions.

Jumpstart presentations 
with QuickStarter
Get a curated outline and starter slides to 
jumpstart your creativity.

Take search out of 
research with Researcher
Find great content and pull it into your 
paper—without ever leaving Word.
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Připraven zvládnout cokoliv s Office 365
Office 365 je všech-
no co dobře znáte  
a máte rádi na Office 
plus spousta báječ-
ných funkcí, se  
kterými zvládnete 
cokoliv.   

Snadno vyberete, označíte a vy-
mažete text - to vše pomocí vašeho 
digitálního pera.  

S nástrojem Editor rukopisu již
nebudete potřebovat tištěnou 
verzi dokumentů

Sledujte pohyby pera svého spolue-
ditora a objevte myšlenku skrývající 
se za inkoustem

Sledujte, jak se myšlenka díky
Přehrání rukopisu zhmotňuje

Ohromte své publikum pomocí 
plynule navazujících přechodů 
snímků v prezentaci.

Funkce Researcher vám pomů-
že s rychlým vyhledáním infor-
mací a snadným vložením do 
vašeho dokumentu, aniž byste 
museli oputit aplikaci Word.

Animujte jedním kliknutím  
s funkcí Morfing

Využijte funkci Researcher

1TB úložiště  
OneDrive

Pravidelné
aktualizace 

60 minut 
měsíčně

Technická 
podpora

Windows  
Ink



Barevná multifunkční tiskárna A4 
Tiskárna, skener, kopírka × maximální měsíční zatížení až 1000 stran × snadné 
připojení pomocí USB a WiFi × rychlost černého tisku až 9,5 str./min. × barevný 
tisk až 6,8 str./min × automatický oboustranný tisk (30353110)

Multifunkce poskytne kompletní a pohodlné řešení v domácnostech či 
kancelářích
Multifunkční inkoustová tiskárna A4 × barevný tisk, kopírování a skenování × 
rychlost tisku (černobíle) - až 16 str./min × rychlost tisku (barevně) - až 9 str./
min × připojení - USB 2.0, WiFi, Fax × HP ePrint, AirPrint, oboustranný tisk, 
automatický podavač dokumentů (30313408)

HP DeskJet GT 5820 All-in-One

HP Deskjet IA 4535 HP Officejet 6950

4 799,-

1 999,- 2 499,-

HP Deskjet IA 3635

1 399,-
Tiskárna, která narušuje nudné 
provedení domácích tiskáren
Využíjte bezdrátový tisk. Připojení k tiskárně je 
možné přímo pomocí funkce WiFi
Direct nebo běžným způsobem. Tisk z chytrých 
telefonů a tabletů je tak velmi snadný a
rychlý. Mobilní aplikace HP All-in-One Printer 
Remote nabízí spoustu šikovných funkcí
jako skenování přímo do chytrého mobilního 
telefonu či tabletu nebo z nich můžete
mít dokonalou kontrolu o stavu hladiny 
inkoustů (30353117)

+ 1000 KČ NA DALŠÍ NÁKUP NA WWW.COMFOR.CZ*

*Pro uplatnění nákupu se zaregistruj na www.comfor.cz/bonus

Až 8000 stránek bez ztráty jediné kapky
Barevná multifunkční tiskárna, skener a
kopírka A4 × revoluční HP Ink Tank System
= žádné cartridge a velkoobjemový tisk
× extrémně nízké náklady na stránku
společně s vysokou kvalitou tisku ×
rychlost tisku černobílý – až 8 str./min,
barevný – až 5 str./min × připojení – USB
2.0, WiFi (30313431)



Univerzální tiskárna s voděodolným tiskem pro 
každodenní tisk
Rychlost tisku 10 Str./min Černobíle, 4,5 Strmin barevně. 
Rychlost tisku: 38 s na fotografii 10 x 15 cm 33 Str./min 
Černobíle. 15 Str./min Colour(EC11CF31403)

Tiskněte výjimečně kvalitní fotografie
Multifunkční inkoustová tiskárna A4 - tiskárna, kopírka, 
skener). 5 barevných náplní Claria Premium. Dotykový 
barevný 2,5“ displej. Konektory USB + WiFi, tisk z 
mobilních zařízení (EC11CE81402CE)

Dejte sbohem inkoustovým kazetám – získejte 
dostatek inkoustu na dva roky 
Multifunkční tankový systém s levným provozem a 
rozšířenou výbavou (display, četčka karet). Wi-FI / USB
připojení. 3 letá záruka po registraci (EC11CF45401)

Epson L382 

EPSON L486

Tiskárna 4 v 1 s rychlým oboustranným tiskem
Rychlý tisk podnikové kvality: 20 str./min černobíle a 
10 str./min barevně5 × možnosti připojení  Wi-Fi × 
zásobník papíru s předním plněním - kapacita 250 listů 
× bezplatné aplikace od společnosti Epson pro mobilní 
tisk2: Tiskněte a skenujte odkudkoli2 (EC11CF24402)

3 990,-
EPSON Expression Home XP-342

Epson WF-3720DWF

Epson Ex. Premium XP-530

1 690,- 2 290,-

5 790,-

Multifunkční tiskárna s inkoustovým 
tankovým systémem 
 Nabízí rychlý a nenákladný barevný tisk, 
kopírování a skenování. Připojení přes rozhraní 
USB nebo Wi-Fi pro snadný mobilní tisk.  
(EC11CF44401)

EPSON L386

4 690,-

4 399,-

Jednoduché použití a hromada inkoustu přímo
v ceně
Multifunkční zařízení pro snadný levný tisk. V balení
420 ml inkoustu na 19 500 stran. Rozhraní USB. Záruka
3 roky nebo 30 000 stran (C11CF43402)

*Akce cashback: Jak požádat o vrácení peněžní častky? 1. Kupte si vybranou tiskárnu mezi 15. 8. 2017 a 31. 12. 2017.    
2. Do 30 dní od nákupu požádejte o vrácení online na adrese www.epson.cz/cashback. 3. Vyplňte online formulář, nahrajte kopii účtenky a odešlete registraci.

Promítá špičkový obraz v rozlišení Full HD s třikrát 
jasnějšími barvami
Projekční technologie 3LCD. LCD panel. Rozlišení WUXGA, 
1920 x 1200. Poměr stran 16:10 . Kontrastní poměr  
15 000 : 1. Lampa 200 W, 5.000 h (V11H722040)

EPSON EB-U32

18 990,-

CASHBACK 650 KČ!*

CASHBACK 950 KČ!*

Akce cashback sleva 800 Kč! *



Laserová tiskárna HL-L2340DW je ideální volba do malých  
kanceláří nebo domácností.  
Nabízí rychlost tisku až 26 str./min. a kapacitu zásobníku papírů na 250 listů. Automatický 
oboustranný (duplexní) tisk. Bezdrátové připojení Wi-Fi. Jednořádkový LCD displej. (31700651)

Brother HL-L2340DW

Brother DCP-L2500D

2 799,-

3 359,-
Laserové multifunkční zařízení DCP-L2500D je ideální  
volba do malých kanceláří. 
Připojit lze jednoduše přes stabilní USB rozhraní. Tiskárna, kopírka a skener.  
Rychlost tisku až 26 str./min. Automatický oboustranný tisk.  
Zásobník papíru na 250 listů. (31700436)

KOMBINUJTE ORIGINÁLNÍ INKOUSTOVÉ KAZETY HP 364 A UŠETŘETE
Vyberte si jednu ze tří kombinací a ušetřete při nákupu originálních inkoustových kazet HP 364 –  400 Kč, 550 Kč nebo 800 Kč.1  

A profitujte z legendární kvality tisku.2  Podrobnosti nabídky naleznete na hp.com/cz/ink-cashback

1 Platí pouze do 31. října 2017. Nabídka je omezena na tři slevy na zákazníka. Nabídka je platná pouze pro vybrané skladové jednotky. Další podrobnosti zjistíte na hp.com/cz/ink-cashback.  
2 Studie Buyers Laboratory Inc. z roku 2013, zadaná společností HP, porovnává originální inkoustové kazety HP (21, 21XL, 22, 22XL, 56, 57, 140XL, 141XL, 300XL, 350, 350XL, 351, 351XL) s doplněnými a repasovanými kazetami 

průměrného výkonu, které se prodávají v zemích EMEA. Podrobnosti: buyerslab.com/products/samples/HP-Inkjet-Cartridges-vs-EMEA-Refilled-Cartridges.pdf.

MONO LASEROVÁ TISKÁRNA A MULTIFUNKCE

BROTHER ZA SKVĚLOU CENU!



1 2 3VYBERTE 
Vyberte si svůj nový notebook  
z katalogu a novin COMFOR 
nebo na www.comfor.cz/zaruka

PŘIJĎTE 
Přijďte si pro vybrané zařízení na 
nejbližší prodejnu COMFOR nebo 
si ho nechte poslat 

ZAREGISTRUJTE 
Zaregistrujte se na www.comfor.cz/zaruka  
do 14ti dnů od zakoupení

TŘI JEDNODUCHÉ KROKY K ZÍSKÁNÍ TŘETÍHO  
ROKU ZÁRUKY ZDARMA

Do devíti pracovních dnů od registrace vám zašleme potvrzení třetího roku záruky.  
Akce platí na všechny notebooky s operačním systémem Windows Home, uvedených v novinách  

a katalogu nebo na COMFOR.cz

POČÍTAČE S WINDOWS 10 DOKÁŽOU VÍC. TAK JAKO VY.

POKUD SI NEVÍTE RADY ZAVOLEJTE  
NA BEZPLATNOU LINKU 800 105 205

https://www.comfor.cz/
mapa-prodejen 

www.comfor.cz/zaruka

TŘETÍ ROK  
ZÁRUKY ZDARMA


