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Lenovo Yoga 300

5 990,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 (LNN80M100SNCK)

+ Office 365 Zdarma

Acer Swift 1

9 999,-

Tenký, lehký a stylový, vybaven pro multimédia
Windows 10 × 13“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor Intel®
Pentium® N4200 × RAM 4GB × 64GBeMMC × grafika Intel® HD 505 ×
podsvícená klávesnice × čtečka otisku prstů × WiFi 802.11ac (187003106127,
187003106128, 187003106129)

Lenovo V510

13 999,-

Bleskově rychlý notebook s výdrží až 12 hodin
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením
1920x1080 × procesor Intel® Core™ i3-7100U × RAM
4GB × SSD 256GB × grafická karta Intel® HD Graphics
620 × DVD vypalovačka × numerická klávesnice ×
čtečka otisku prstu × výdrž baterie až 12 hodin × WiFi
ac (LNN80WQ0244CK)

Lenovo V110

12 999,-

Tenké a lehké 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 Radeon R5 2GB × DVD vypalovačka ×
numerická klávesnice × WiFi 802.11 ac
(LNN80TL0108CK)

Lenovo Legion Y520

27 890,-

Stvořen pro hry
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor Intel® Core i5-7300HQ
× RAM 16GB × HDD 1TB + 256GB SSD × grafická karta NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti GDDR5
4GB × podsvícená klávesnice s numerikou × WiFi 802.11ac (LNN80WK00MBCK)

Lenovo Legion Y520

28 990,Ideální pro online hráče na
cestách
Windows 10 × 15,6 Full HD displej
s rozlišením 1920x1080 × procesor
Intel® Core i7 7700HQ × RAM 8GB
× HDD 1TB + 128GB SSD × grafická
karta NVIDIA GeForce GTX 1050Ti 4 GB
× podsvícená klávesnice s numerikou
× WiFi 802.11ac (LNN80WK00BTCK)

Lenovo Legion Y520

31 990,-

Nejlepší herní výkon
Windows 10 × 15,6 Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor Intel® Core™ i7-7700HQ × RAM 16GB × SSD
2TB + 128GB × grafická karta NVIDIA GeForce GTX 1050Ti 4GB × podsvícená klávesnice s numerikou × WiFi 802.11ac
(LNN80WK00X5CK)

ASUS R517SA

8 990,-

Vysoká kapacita pevného disku
Windows 10 × 15,6 HD displej s rozlišením 1366x768 × procesor
Intel® Pentium® N3710 × RAM 4GB × HDD 1TB × grafická karta
Intel® HD Graphics × čtečka paměťových karet × WiFi 802.11bgn
(185-R517SA-XO211T)

ASUS GL503VD

29 990,Plná výbava pro zarputilé hráče
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením
1920x1080 × procesor Intel® Core™ i7-7700HQ
× RAM 8GB × SSD 1TB + 128GB × grafická
karta NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB ×
podsvícená klávesnice × čtečka paměťových
karet × WiFi 802.11ac (185-GL503VD-FY064T)

ASUS ZenBook UX430UA

29 990,-

Výkon v tenkém a lehkém provedení
Windows 10 × 14“ Full HD displej s rozlišením
1920x1080 × procesor Intel® Core™ i7-7500U ×
RAM 8GB × SSD 512GB × grafická karta Intel® HD
Graphics 620 × podsvícená klávesnice × čtečka
otisku prstu × čtečka paměťových karet × WiFi
802.11ac (185-UX430UA-GV317T)

HP Stream 14-ax003nc

6 990,-

Tenká konstrukce notebooku
Windows 10 × 14“ HD displej s rozlišením 1366x768 ×
procesor Intel® Celeron N3060 × RAM 4GB × SSD 32GB
× grafická karta Intel® HD 400 × WiFi 802.11a/b/g/n/ac
(Z3C50EA)

Lenovo V110

HP 250 G6

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 (LNN80TG006PCK)

Připraven na firemní nasazení
Windows 10 × 15,6“ displej s rozlišením 1366x768 × procesor Intel® Pentium N3710
× RAM 4GB × HDD 500GB × DVD vypalovačka × grafika Intel® HD 405 × numerická
klávesnice × WiFi 802.11a/b/g/n/ac (1WY18EA)

9 299,-

HP 250 G6

9 990,Rychlý start systému pomocí SSD
Windows 10 × 15,6“ HD displej s rozlišením
1366x768 × procesor Intel® Pentium N3710 ×
RAM 4GB × SSD 128GB × grafická karta Intel® HD
405 × DVD vypalovačka × numerická klávesnice ×
WiFi 802.11a/b/g/n/ac (1WY94EA)

9 490,-

Lenovo IdeaPad 320

9 990,-

Ideální na internet a do školy
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 ×
procesor Intel® Celeron® N3450 × RAM 4GB × SSD 128GB ×
integrovaná grafická karta × numerická klávesnice ×
WiFi 802.11 ac (LNN80XR0106CK)

HP 255 G6

10 990,-

Je připraven vyrazit s vámi na cesty
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor AMD
A6-9220 × RAM 4GB × SSD 256GB × DVD vypalovačka × grafická karta AMD
Readon R4 × numerická klávesnice × WiFi 802.11a/b/g/n/ac (1XN59EA)

HP 250 G6

12 490,-

Vybaven moderními technologiemi
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením
1920x1080 × procesor Intel® Core™ i3-6006U ×
RAM 4GB × HDD 1TB × grafická karta Intel® HD 520
× DVD vypalovačka × numerická klávesnice × WiFi
802.11a/b/g/n/ac (1WY23EA)

Acer Aspire 3

11 990,-

Notebook pro každodenní běžné požadavky na práci i zábavu
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor Intel® Core™ i36006U × RAM 4GB × SSD 128GB × grafika Intel® HD Graphics 520 × webkamera × čtečka
paměťových karet × WiFi 802.11ac (18700309507)

Lenovo V110

12 999,Nejlevnější notebook s procesorem Intel i5
Windows 10 × 15,6“ HD displej s rozlišením 1366x768 ×
procesor Intel® Core™ i5-6200U × RAM 4GB × HDD 1TB ×
grafická karta AMD R5 M430 2GB × DVD vypalovačka ×
numerická klávesnice × WiFi 802.11 ac (LNN80TL00YYCK)

12 990,-

13 999,-

Tohle není herní dělo :-)
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor Intel® Core
i3-6006U × RAM 4GB × HDD 1TB × grafika AMD R5 2GB × DVD vypalovačka × CZ/SK
klávesnice × WiFi 802.11ac × 2 roky Basic Next Business Day On-Site Service - servis u
zákazníka do druhého pracovního dne
(D-N-3567-N2-313S)
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Bleskový start díky disku SSD
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor Intel® Core™ i36006U × RAM 4GB × SSD 256GB × DVD vypalovačka × grafika Intel® HD 520 × numerická
klávesnice × WiFi 802.11a/b/g/n/ac (1XN51EA)

Dell Inspiron 15 3000 (3567)

d ay

HP 250 G6

N ex

Lenovo V310

13 999,-

Čtečka otisku prstu!
Windows 10 Pro ×15,6“ Full HD displej s
rozlišením 1920x1080 × procesor Intel®
Core™ i3-7100U × RAM4GBB × HDD
1TB × grafika Intel® HD Graphics 620 ×
numerická klávesnice × WiFi 802.11 ac
(LNN80T3012PCK)
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HP 250 G6

14 990,-

Nejlevnější konfigurace s procesorem i5 a 256GB SSD diskem
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor
Intel® Core™ i5-7200U × RAM 4GB × SSD 256GB × DVD vypalovačka ×
grafická karta Intel® HD 620 × numerická klávesnice × WiFi 802.11a/b/
g/n/ac (XN52EA)

Lenovo IdeaPad 320

17 999,-

Čtečka otisků prstů
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor Intel®
Core™ i5-8250U × RAM 8GB × HDD 1TB + 128SSD × integrovaná grafická karta
× numerická klávesnice × WiFi 802.11 ac (LNN81BG000FCK)

Lenovo IdeaPad 320

19 999,-

Okamžité přihlášení díky čtečce otisků prstů
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením
1920x1080 × procesor Intel® Core™ i5-8250U ×
RAM 8GB × SSD 256GB × grafika NVIDIA GeForce
MX150 2GB × numerická klávesnice × WiFi 802.11 ac
(LNN81BG000LCK)

Lenovo IdeaPad 320

18 499,-

Zvládne jakýkoliv úkol díky procesoru Intel i5
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x180 × procesor Intel® Core i58250U × RAM 8GB × 256 GB SSD × grafika NviDia GeForce MX150 2 GB × WiFi 802.11ac
(LNN81BG000JCK)

TP-Link Deco M5

8 349,Pro nejlepší připojení v každé místnosti
Silné pokrytí dvoupásmovou WiFi systémem MESH (400 Mbps na 2,4 GHz + 867 Mbps na 5 GHz)
× automaticky optimalizuje spojení přes nejvhodnější jednotku Deco × jednoduché ovládání
mobilní aplikací Deco × QoS – prioritizace aktivit × rodičovská kontrola pro filtrování obsahu a
nastavení časových limitů pro různé členy × antivirus pro ochranu vaší sítě (517216612)

TP-Link Archer C50 V3 AC1200

999,Rychlá Wi-Fi síť po vaši
domácnost
Dvoupásmové připojení pro
efektivní správu aktivit × až 300
Mbps v pásmu 2,4 GHz a 867 Mbps
v pásmu 5 GHz × 4 antény zaručují
stabilní pokrytí × síť pro připojení
hostů × rodičovská kontrola pro
omezení přístupu dětí na internet ×
mobilní aplikace pro jednoduchou
správu × podporuje režim access
point × 4x LAN port × 1x WAN port
(5172131968)

TP-Link Archer C2 v3 AC900

1 189,-

Gigabitové porty a stabilní
všesměrový signál
Podporuje standard 802.11ac ×
simultánní 2,4GHz 300Mbit/s a 5GHz
433Mbit/s připojení, celková dostupná
šířka pásma 733 Mbit/s × všechny
gigabitové porty zajišťují ultra rychlé
datové přenosy – 4x GLAN a 1xGWAN ×
mobilní aplikace pro jednoduchou správu
(5172131852)
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NEZATĚŽUJTE CASHFLOW
– PRACOVNÍ NOTEBOOK OD 999 Kč MĚSÍČNĚ
ThinkPad X1 Carbon
jako pracovní notebook*

1 999,Měsíčně na 3 roky

Špička ve třídě manažerských notebooků. Když nechcete ztrácet čas vybíráním.
Windows 10 Professional × 14“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor Core i57200U × RAM 8GB × SSD 256GB × grafika Intel® HD 620 × podsvícená klávesnice, čtečka
otisku prstu × WiFi 802.11ac

Za notebook a služby při platbě hned 73 635,-

COMFOR Integra I55 jako pracovní počítač*

1 399,-

Acer TMX349 jako pracovní notebook*

1 999,-

Měsíčně na 3 roky

Měsíčně na 2 roky

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“

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

Za počítač a služby při platbě hned 50 466,-

Dell Vostro 3568 jako pracovní notebook*

999,-

Za notebook a služby při platbě hned 49 938,-

Lenovo ThinkPad T470 jako pracovní notebook*

1 669,-

Měsíčně na 3 roky

Měsíčně na 3 roky

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

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

Za notebook a služby při platbě hned 37 266,Za notebook a služby při platbě hned 61 075,-

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

www.comfor.cz
Bezplatná infolinka: 800 105 205

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.

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?
44 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.
44 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.
44 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.
44 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.
44 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.
44 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

Lenovo TAB4 Essential

2 299,-

Tablet pro celou rodinu
Android™ Nougat 7.0 × 4 jádrový procesor
MediaTek™ MT8167D × 7“ IPS displej s
rozlišením 1024x600 × RAM 1GB × vnitřní
paměť 16GB × microUSB × WiFi 802.11
b/g/n ( LNTZA300137CZ)

Samsung Tab E 9.6

3 999,-

Spojení úhledného
designu s neuvěřitelnou
praktičností
Android 4.4 KitKat ×
9,6“ displej s rozlišením
1280x800 × čtyřjádrový
procesor 1,3GHz × RAM
1,5GB × vnitřní paměť
8GB × microSD až 128
GB × WiFi 802.11 b/g/n
(95SG651)

TP-LINK Neffos
X1
Lite TAB 2 A10-70
Lenovo

25 990,499,-

Dvakrát
zakřivený
kovový
Živé
barvy
a ostrý obraz
zadní
kryt
Android™ 4.4 KitKat × 10,1“ displej s
Android 7.01920x1200
s rozhraním×NFUI
2.0
rozlišením
čtyřjádrový
×
5“
IPS
HD
displej
s
rozlišením
procesor MediaTek 8732 × RAM
1280x720
× osmijádrový
2GB
× uživatelská
paměť procesor
16GB
MT6750
×
RAM
2HB
× vnitřní
× microSD × WiFi 802.11b/g/n
paměť 16GB × microSD až 128GB ×
(LNTZA010012CZ)
fotoaparát 13Mpx, přední 5Mpx ×
WiFI 802.11 b/g/n (95NF4, 95NF5)

Lenovo TAB 2 A10-30

4 999,-

Integrované 4G-LTE připojení
Android 5.0 × 10,1“ displej s rozlišením 1280x800
× procesor Qualcomm MSM8909 × RAM 2GB
× uživatelská paměť 16GB × microSD × WiFi
802.11bgn (LNTZA0D0086CZ)

www.x-play.cz

4 990,-

Snímač otisku prstu
Android 7.0 × 5,2“HD displej s rozlišením 1280x720 ×
osmijádrový procesor × vnitřní paměť 16GB × microSD
až 256GB × nano SIM (dual) × fotoaparát 13Mpx, přední
13Mpx (95SG10815, 95SG10816, 95SG10817)

Samsung Galaxy
Xcover4

2 990,Super AMOLED displej
Android × 5“ HD displej s
rozlišením 1280x720 × 4 jádrový
procesor × RAM 1,5GB × vnitřní
paměť 8GB × microSD až 128GB
× fotoaparát 8Mpx, přední
5Mpx (95SG2621, 95SG2622,
95SG2623)

6 490,-

Odolnost, na kterou se můžete
spolehnout
Android 7.0 × 5“ HD displej s
rozlišením 1280x720 × RAM
2GB × vnitřní paměť 16GB ×
microSD až 256GB × microUSB
× Bluetooth 4.2 × Wi-Fi 802.11
a/b/g/n × fotoaparát 13Mpx,
přední 5Mpx (95SG108)

27“ Samsung C27H711

34“ Samsung C34F791

Designový zakřivený monitor s QHD rozlišením
Vhodný pro práci s grafikou, sledování filmů či hraní her × 26,9“ displej s jasem 250 cd/
m2 × Rozlišení 2560 x 1440 bodů × VA panel pro intenzivnější a jednotnější černou ×
Technologie Quantum Dot × Statický kontrast 3000:1 × Doba odezvy 4 ms × Poměr stran
16:9 × Režim šetření zraku a technologie Flicker Free × Rozhraní Mini-DisplayPort, HDMI
(20884227415)

Nádherný zakřivený 34“ QLED monitor s ultra WQHD rozlišením 3440x1440
Zakřivení obrazovky 1500R × Technologie Quantum Dot pokrývající až 125% sRGB
× Úžasné zážitky ze hry s technologií AMD FreeSync × VA panel s jasem 300 cd/m2
× Statický kontrast 3000:1 × Doba odezvy 4 ms × Frekvence 100Hz × Poměr stran
21:9 × Rozhraní: DisplayPort, 2x HDMI, sluchátkový konektor, USB Hub × Reproduktor
(208842274721)

9 990,-

20 990,-

MS OFFICE ZDARMA

MS OFFICE ZDARMA

Voděodolné telefony
nyní za super cenu!
Přijďte si pro Samsung
Galaxy A 2017

5 499,-*

6 999,-*

Voděodolnost a prachuvzdornost (IP68)
Perfektní přední i zadní fotoaparát
Moderní design ze skla a kovu
* Cena je platná po odečtení cashbacku. Standardní cena Galaxy A3 6 999,- , Galaxy A5 8 999,-. Více informací na www.samsung-bonus.eu

Nokia 130

799,-

Nokia 3310

1 599,-

Klasika s moderními funkcemi
OS Nokia Series 30+ × 2,4“ displej × uživatelská
paměť 16MB × microSD až 32GB × microUSB ×
Bluetooth 3.0 × dual SIM × klávesnice (95NK060,
95NK061, 95NK063, 95NK065)

Kvalitní základ
OS Nokia Series 30+ ×
2,4“ displej × uživatelská
paměť 16MB × microSD
až 32GB × microUSB ×
Bluetooth 3.0 × dual SIM
× klávesnice (95NK037)

ALIGATOR D200

ALIGATOR V650 Senior + st.nabíječka

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
(95AL227,95AL228, 95AL229)

Seniorský telefon, véčko
2,4“ displej s rozlišením 320x240
× microSD × paměť kontaktů 200
× paměť SMS 100 × microUSB ×
SOS tlačítko × fotoaparát 1,3Mpy
(95AL606,95AL607)

449,-

ALIGATOR R20 eXtremo

1 499,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)

1 189,-

Huawei P10 Lite

5 999,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
(95HW700)

Huawei P smart

5 999,-

Vynikající duální fotoaparát a
selfie kamera
Android O+EMUI8.0 × 5,5“ displej
s rozlišením 2160x1080 × procesor
Kirin 659, Octa-Core × RAM 3GB
× uživatelská paměť 32GB ×
microSD až 256GB × WiFi 802.11
b/g/n × fotoaparát 13Mpx + 2Mpx,
přední 8Mpx (95HW510,95HW511,
95HW512)

Huawei Mate 10 lite

7 999,-

Velký FullView displej
Android 7 × 5,9“ displej s
rozlišením 2160x1080 ×
čtyřjádrový procesor Kirin 659 ×
RAM 4GB × uživatelská paměť
64GB × microSD až 256GB ×
WiFi 802.11 b/g/n × čtečka
otisku prstu × fotoaparát 16Mpx,
přední 13Mpx (95HW591,
95HW592, 95HW593)

Honor 6X

4 999,Skvělá výbava, duální
fotoaparát
Android + EMUI4.1 × 5,5“
displej s rozlišením 1920x1080
× procesor Kirin 655, Octa-Core
× RAM 3GB × uživatelská
paměť 32GB × microSD až
128GB × Bluetooth 4.1 × WiFi
802.11b/g/n × fotoaparát
12Mpx + 22Mpx AF, přední
8Mpx (95HO5,95HO6,95HO4)

Nokia 3

3 999,Polykarbonátové tělo a
pevný hliníkový rám
Android™ 7.0 × 5“ displej
s rozlišením 1280x720 ×
čtyřjádrový procesor 1,3MHz
× RAM 2GB × uživatelská
paměť 16GB × microSD až
128GB × microUSB × WiFi
× Bluetooth × dual SIM ×
fotoaparát 8Mpx, přední
8Mpx (95NK350, 95NK351,
95NK353)

Honor 8

7 999,-

Bleskurychlá čtečka
Android 6.0 + EMUI 4.1 × 5,2“ Full
HD displej s rozlišením 1920x1080
× osmijádrový procesor Hisilicon
Kirin 950, octa-core × RAM 4GB ×
uživatelská paměť 32GB × microSD
až 128GB × čtečka otisku prstu ×
WiFi 802.11ac/a/b/g/n × fotoaparát
12Mpx, přední 8Mpx (95HO8,95HO7)

Nokia 6

5 999,Sledujte a čtěte na
velkém, jasném displeji
Android™ 7.1.1 × 5,5“ displej
s rozlišením 1920x1080
× procesor Qualcomm®
Snapdragon™ 430 × RAM
3GB × uživatelská paměť
32GB × microSD až 128GB
× microUSB × WiFI b/g/n
× Bluetooth × fotoaparát
16Mpx, přední 8Mpx
(95NK368, 95NK369)

Xiaomi Redmi Note 5A
Xiaomi Redmi Note 4

3 690,-

Elegantní kovový
vzhled
Android 6.0, MIUI 8 ×
osmijádrový procesor
s frekvencí 2000MHz
× 5,5“ Full HD displej s
rozlišením 1920x1080
× RAM 3GB × vnitřní
paměť 32GB × microSD
až 256GB × fotoaparát
13Mpx, přední 5MPx
(95XI40)

2 790,Umožní perfektní
sledování obrazu ze všech
úhlů
Android 7 × 5,5“ displej
s rozlišením 1280x720
× čtyřjádrový procesor
Qualcomm Snapdragon 425
× RAM 2GB × vnitřní paměť
16GB × microSD až 128GB
× fotoaparát 13Mpx, přední
5Mpx WiFI 802.11b/g/n
(95XI31, 95XI32, 95XI33,

Herní headset HyperX Cloud

1 990,-

Profesionální herní náhlavní souprava pro PS4, Xbox One a PC
S pevným a odolným hliníkový rámem, ovládání zvuku na kabelu a odnímatelný mikrofon potlačující
šumy. Spolupracují s ovladačem Xbox Elite Wireless a s jinými ovladači Xbox One s 3,5 mm stereo
zdířkou pro náhlavní soupravu. Perfektní zvuk zajišťují 53 mm budiče (20320011042)
Herní podložka HyperX Fury S Pro

Herní myš HyperX Pulsefire FPS

Herní headset HyperX Cloud II

S bezešvými okraji a hustě tkaným povrchem
Kvalitní podložky pod myš HyperX FURY Pro představují skvělý doplněk
každého hráče i pracovního stolu. Získejte dokonalého partnera pro
vaši myš v podobě této precizní podložky s bezešvými okraji a hustě
tkaným povrchem! Výška [mm]: 4. Šířka [mm]: 360. Hloubka [mm]: 300
(203200110360)

Pro náruživé hráče FPS
Senzor Pixart 3310 a čtyři předvolené režimy DPI zajišťují
mimořádnou přesnost. 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)

Profesionální herní
náhlavní souprava s
prostorovým zvukem
Optimalizována pro
profesionální hraní, nebude
tlačit ani po mnoha hodinách
poslechu. Kvalitní prostorový
zvuk (7.1). USB zvuková karta.
Pohodlné polstrování. Odstínění
okolního hluku. Odnímatelný
mikrofon Certifikace Discord
(20320011029)

399,-

1 590,-

2 590,-

TRUST Bino Kids Headphone

399,-

Sluchátka navržená pro děti s vestavěným omezovačem hlasitosti
Nastavitelný sluchátkový pásek a pohodlné lehké a měkké náušníky × vestavěné
dálkové ovládání hlasitosti × pro děti od 4 let × splňuje evropský bezpečnostní
standard EN71 pro děti (216651685916, 216651685917, 216651685918)
TRUST Yvi Wireless Mouse

299,-

Malá a praktická bezdrátová myš
Optický senzor, tlačítko na přepínání rozlišení (800-1600 dpi) ×
Bezdrátová technologie s USB přijímačem × Malý přijímač lze
uschovat do myši (21718826521)

TRUST SpotLight Webcam Pro

Trust Yudo 10 Fast Wireless CHarger

Ostrý obraz i při špatném okolním
osvětlení
Silné integrované diody s funkcí
ztlumení zajišťují lepší obraz při
špatném okolním osvětlení ×
zabudovaný mikrofon pro čistý a
kvalitní zvuk × senzor kamery
1,3 Mpx (1280 x 1024) (21709145)

Bezdrátová rychlá nabíječka pro Qi kompatibilní telefony
S integrovaným chladícím ventilátorem proti přehřátí. Pracuje s
libovolnou USB nabíječkou do auta (kabel je součástí dodávky, nabíječka
není součástí dodávky. (155999919347)

399,-

799,-

Epson L4160

6 890,Úsporná tiskárna nové generace
Multifunkční tiskárna × tankové řešení
× rozlišení při tisku 5.760 x 1.440 dpi ×
oboustranný tisk × rozlišení při skenování
1.200 dpi x 2.400 dpi × formáty PDF, TIFF, BMP,
JPEG, podpora WiFi a SD karet × přímo v balení
inkoust na 19 200 stran (EC11CG23401)

SADA TŘÍ BAREVNÝCH LAHVIČEK ZDARMA

Epson L6160

8 090,-

EPSON Expression Home XP-342

+ 2500 listů, kvalitního kancelářského papíru
Multifunkční tiskárna EcoTank s LCD displejem × tankové řešení × rozlišení při tisku
4.800 x 1.200 dpi × oboustranný tisk × rozlišení při skenování 1.200 dpi x 2.400 dpi ,
formáty PDF, TIFF, BMP, JPEG, podpora WiFi
(EC11CG21402)

1 590,-

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)

CASHBACK 400 KČ*
CASHBACK 800 KČ**

Epson L3050

4 590,-

SADA TŘÍ BAREVNÝCH LAHVIČEK ZDARMA

Multifunkční tankový systém pro univerzální použití
Tisk až 13 000 stran černobíle a 6 500 stran barevně3 × mimořádně úsporný tisk × systém snadno
doplnitelných inkoustových nádržek Wi-Fi a aplikace × tisk z mobilních zařízení × zařízení 3v1- tisk,
kopírování, skenování × spotřební materiál na 3 roky tisku v ceně (EC11CF46403)

3LCD EPSON EB-W41

12 790,-

3LCD projektor pro domácí i firemní použití
RGB se závěrkou s kapalnými krystaly × rozlišení WXGA, 1280x800,
16:10 × počet zobrazovaných barev až 1,07 miliardy barev × svítivost
[lm] 3.600 lumenů- 2.235 lumenů (ekonomický) × kontrast 15.000:1 ×
projekční vzdálenost 1,68m - 2,02m (EV11H844040)

+ PLÁTNO 203X135CM ZDARMA
*Akce cashback: Jak požádat o vrácení peněžní častky? 1. Kupte si vybranou tiskárnu
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. **Akce cashback: tiskárna + inkoust

HP Deskjet 3639

1 399,Multifunkční, A4 tiskárna, skener, kopírka
× 8,5 strany za minutu černobíle, 6 stran za
minutu barevně × 4800x 1200dpi, USB 2.0,
WiFi (30353129)

HP Deskjet IA 5075 All-in-One

1 999,-

Barevná inkoustová multifunkční tiskárna, A4
Tiskárna, skener, kopírka
× bezokrajový tisk × připojení pomocí USB i bezdrátově pomocí WiFi ×
jednoduchá a užitečná aplikace pro telefony a tablety (30313438)

HP DeskJet Ink Advantage 3785,
3775 a 3788 All-in-One

1 499,-

Rychle tiskněte přímo ze svého
mobilního zařízení
Tiskárna podporující bezdrátový tisk,
skenování a kopírování.S aplikací HP All-inOne Printer Remote pro smartphony nebo
tablety můžete skenovat libovolné objekty,
ať se nacházíte kdekoli. Spolehněte se na
kvalitní tisk s cenově dostupnými originálními
inkoustovými kazetami HP. (30353125,
30353126, 30313439)

HP Sprocket

3 299,-

Mobilní kapesní tiskárna
Termální tisk HP ZINK × barevný tisk na fotopapír do 40 sec. × fotopapír 5x7,6 cm ×
kvalita tisku 313x400 dpi × rozhraní Bluetooth 3.0, USB.
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