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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)

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)

Lenovo IdeaPad 320

9 990,-

Zvládne jakýkoliv úkol díky procesoru Intel® Celeron
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)

Lenovo V110

9 299,-

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)

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!

HP 250 G6

9 490,-

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)

Acer Swift 1

9 999,Tenký, lehký s podsvícenou klávesnicí
Windows 10 × 13“ Full HD displej
s rozlišením 1920x1080 × procesor
Intel® Pentium® N4200 × RAM 4GB ×
64GBeMMC × grafika Intel® HD 505 ×
podsvícená klávesnice × čtečka otisku
prstu × WiFi 802.11ac (187003106127,
187003106128, 1870031061279)

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)

ASUS GL503VD

22 990,-

Skvělé herní zážitky ve vysokém Full HD rozlišení
Windows 10 × 15,6“ FullHD displej s rozlišením
1920x1080 × procesor Intel Core i5-7300HQ × RAM
8GB × SSD 256GB × grafika NVIDIA GeForce GTX
1050 2GB GDDR5 × WiFi ac × podsvícená klávesnice
(185-GL503VD-FY146T)

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 × DVD vypalovačka × numerická klávesnice ×
WiFi 802.11 ac (LNN80TL0108CK)

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)

Dell Inspiron 15 3000 (3567)

12 490,-
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Pro kancelář a multimédia
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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Lenovo V310

13 999,-

Čtečka otisku prstu!
Windows 10 Pro ×15,6“ FullHD displej s rozlišením
1920x1080 × procesor Intel® Core™ i3-7100U ×
RAM4GB × HDD 1TB × grafika Intel® HD Graphics
620 × numerická klávesnice × WiFi 802.11 ac
(LNN80T3012PCK)

Lenovo IdeaPad 320

Lenovo IdeaPad 320

17 999,-

19 999,-

Výkon, na který se můžete spolehnout
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)

Okamžité přihlášení díky čtečce otisků prstů
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor Intel®
Core™ i5-8250U × RAM 8GB × SSD 1TB + 128GB × grafika NVIDIA GeForce
MX150 2GB × numerická klávesnice × WiFi 802.11 ac (LNN81BG000LCK)

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)

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

14 990,-

Kombinace rychlého SSD disku a procesoru i5
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 (1XN52EA)

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)

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)

Xiaomi Redmi 5

3 790,-

Čtečka otisku prstu!
Android 7 × 5,7“ displej s rozlišením
1140x720 × RAM 2GB × uživatelská
paměť 16GB × microSD až 128GB x WiFi 802.11b/g/n × fotoaparát 12Mpx,
přední 5Mpx (95XI101, 95XI100,
95XI103)

Xiaomi Mi A1

Huawei P smart

Skvělý duální fotoaparát
Android One × 5,5“ displej
s rozlišením 1920x1080 x
osmijádrový procesor × RAM
4GB × uživatelská paměť
128GB × WiFi × Bluetoth ×
fotoaparát 12mpx, přední
5Mpx (95XI50, 95XI51)

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)

4 999,-

5 999,-

Nokia 6

Huawei P10

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)

Maximální výkon
Android 7.0 × 5,1“ Full
HD displej s rozlišením
1920x1080 × osmijádrový
procesor Kirin 960 × RAM
4GB × vnitřní pamět 64GB
× fotoaparát 12Mpx, přední
8Mpx × čtečka otisku
prstu × WiFi 802.11 b/g/n
(95HW54,95HW55, 95HW56,
95HW57, 95HW58)

5 999,-

11 999,-

4 990,-

Se snímačem otisků prstů
Android 7.0 × 5,2“HD displej s rozlišením 1280x720 ×
osmijádrový procesor × RAM 2GB × vnitřní pameť 16GB ×
microSD až 256GB × nano SIM (dual) × fotoaparát 13Mpx,
přední 13Mpx (95SG10815, 95SG10816, 95SG10817)

Samsung Galaxy Xcover4

6 490,-

3 990,Stylový telefon za dobrou cenu
Android 7.0 × 5“ LCD displej s rozlišením
1280x720 × čtyřjádrový procesor × RAM 2GB
× vnitřní paměť 16GB × microSD až 256GB ×
fotoaparát 13Mpx, přední 5Mpx × WiFi 802.11
b/g/n (95SG1081, 95SG811, 95SG812)

24“ Samsung C24FG73

7 990,-

Pro nejnáročnější hráče
Nejrychlější prohnutý herní QLED
monitor na trhu × Ultimátní herní Full
HD monitor s frekvencí 144 HZ a dobou
odezvy 1 ms × Technologie Quantum
dot pro velmi přesné zobrazení barev
× Pokrytí 125% sRGB × Herní režimy
FPS, RTS, AOS a RPG × AMD Freesync
× Kontrast 3000:1 × Jas 350cd/m2
× Porty: 2x HDMI, Display port, audio
(20884227238)

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)

34“ LED Samsung C34F791

20 990,-

Pro nejnáročnější manažery
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)

Nová definice
fotoaparátu.

24 490,-

26 999,-

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 headset HyperX Cloud Stinger

1 490,-

Prémiové 50mm měniče pro skvělou dynamiku
Odolný ocelový rám doplňují uzavřené koženkové mušle s extra hustou
paměťovou pěnou. Snadné zapojení je zaručeno se všemi konzolemi
Xbox One, PlayStation 4 a Wii U, počítači i mobilními telefony a tablety.
(20320011041)

Herní headset HyperX Cloud II

Herní headset HyperX Cloud Revolver S

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)

7.1kanálový headset s
volitelnou aktivací systému
Dolby
Reprodukuje každý obsah
s ohromující prostorovou
přesností a hloubkou. Splňuje
certifikace TeamSpeak a Discord.
Mikrofon s funkcemi eliminace
okolního šumu a navýšení
srozumitelnosti hlasu.
(203200111)

2 490,-

4 490,-

TRUST Aera Wireless

349,-

Elegantní se vzhledem kartáčovaného hliníku
Pohodlná pryžová vrstva × bezdrátový dosah 8
m (2,4 GHz) × miniaturní přijímač micro-USB lze
uložit do těla myši, 1000-1600 DPI (21718826538,
21718826539, 21718826537)
TRUST Primo Wireless

249,-

Bezdrátová optická myš
Bezdrátový dosah 6m. Tlačítko pro výběr rychlosti. Miniaturní přijímač
USB lze uložit do těla přístroje (21718826535, 21718826536)

TRUST Urban Fyber

TRUST Primo Soft Sleeve

Pohodlná skládací sluchátka
Pro hudbu i telefonování. Vysoká kvalita zvuku. Vestavěný mikrofon a
ovládání (2166516856, 2166516857)

Měkký návlek pro notebooky až do 17,3”
Neoprén pohlcující nárazy. Chrání zařízení přes poškrábáním a nárazy
Snadno přístupné otevírání. (1559998100, 1559998101,1559998102)

399,-

399,-

+ FOTO PAPÍRY ZDARMA
SADA TŘÍ BAREVNÝCH LAHVIČEK ZDARMA

Epson L3050

4 590,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)

Epson L4160

SADA TŘÍ BAREVNÝCH LAHVIČEK ZDARMA

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)

Epson L6190

10 190,-

EPSON L805

7 290,-

Fototiskárna s papíry ZDARMA!
Zapomeňte na zásobníky inkoustu - s touto tiskárnou s tankovým systému se budete
moci spolehnout na rychlý a spolehlivý tisk fotografií až do formátu A4 s mimořádně
nízkými náklady na jednu stranu (EC11CE86401)

2 500 listů kvalitního kanc. papíru v ceně
500 Kč bez DPH!

Tiskárna s LCD displejem × funkce tisku, faxu, skenu, kopírování
× 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 (EC11CG19402)

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

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-in- One 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 Officejet 6950

2 499,-

HP Deskjet IA 5075 All-in-One

1 999,-

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)

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 Ink Tank Wireless 415 All-in-One

3 999,-

Mimořádně nízké náklady na stránku
Barevná multifunkční tiskárna, A4 - tiskárna, skener,
kopírka × rychlost tisku (černobíle) - až 8 str./min ×
rychlost tisku (barevně) - až 5 str./min × připojení - USB
2.0, WiFi × HP Smart Print, AirPrint (30313442)
Se spolehlivým systémem doplňování inkoustu
bez rozlití budete moci tisknout až 8 000
barevných stran nebo 15 000 černobílých stran

The power to overachieve
with Office 365

love about Office, plus great new features
that give you the power to overachieve.

The power to overachieve
with Office 365

Kupte si originální multibalení toneru HP
a ušetřete nyní až 2700 Kč1

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

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

Tato nabídka má v sobě jednoduše vše: mimořádné úspory
a bezkonkurenční kvalitu tisku.2
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that give you the power to overachieve.

No printing required
The power to overachieve
with Ink Editor
with Office 365
No printing required
with Ink Editor

Easily select, highlight, and delete
text—all with your pen.

Easily
select, highlight, and delete
Vyžádejte si svou
slevu.
text—all with your pen.

1.

Kupte si své balení toneru HP.

No printing required
with Ink Editor

Watch an idea unfold

Odstřihněte bezpečnostní nálepky (hologramy)
with Ink Replay
z Vašeho balení toneru jako důkaz, že jste balení otevřeli.
Uschovejte si doklad o nákupu.Watch your collaborator's inking stroke by

2.

Easily select, highlight, and delete
text—all with your pen.
Office 365 is everything you know and
love about Office, plus great new features
that give you the power to overachieve.

stroke to see the thought behind the ink.

3. Jděte na hp.com/cz/toner-cashback a vyplňte formulář.
Watch
an idea unfold
4. Oskenujte doklad o koupi a bezpečnostní štítky (hologramy)
with
Ink
Replay
a nahrajte je na registrační stránce.
Watch your collaborator's
inking
by
365 isstroke
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about Office,
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Watch an idea unfold
No printing
required
with
Ink Replay
Platí pouze do 30.04.2018. Omezeno na 8 balení na zákazníka. Nabídka je platná pouze pro vybrané skladové jednotky. Další podrobnosti zjistíte na www.hp.com/cz/toner-cashback. Studie laboratoře SpencerLab z roku 2014 o spolehlivosti barevných kazet,
with
Ink
Editor
Watch your collaborator's inking stroke by
Get
curated outline and starter slides to
Easily select,
highlight,
anda delete
zadaná společností HP, v rámci které byly porovnávány
originální
barevné kazety
HP
LaserJet CE400A/X, CE401A/02A/03A určené pro barevné
tiskárny
HP LaserJet
Enterprise 500 color M551 se šesti značkami kazet jiného původu než
No printing Jumpstart
required presentations
with QuickStarter
with Ink Editor

that give you the power to overachieve.

1

2

stroke to see the thought behind the ink.
HP (od výrobců repasovaných a kompatibilních kazet) prodávaných v Evropě, na Středním východě a v Africe. Podrobnosti zjistíte na www.spencerlab.com/reports/HP-CLR-Reliability-EMEA-2014.pdf.
Studie laboratoře SpencerLab z roku 2016
Easily select, highlight, and delete
text—all
with ayour
pen.
o spolehlivosti černých kazet, zadaná společností HP, porovnala originální kazety HP 83A a 80A, určené pro tiskárny
HP Pro M127
Pro 400,
s osmi značkami kazet jiného původu než HP.
jumpstart your creativity.
text—all with your pen.

Jumpstart presentations
with QuickStarter

Podrobnosti zjistíte na www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-2016.pdf.

Get a curated outline and starter slides to
jumpstart your creativity.

Připraven
Watch anzvládnout
idea
unfoldin one cokoliv s Office 365
Animate
with Ink Replay
click with Morph

Watch your collaborator's inking stroke by
Add a "wow" factor to presentations by
stroke to see the thought behind the ink.
seamlessly animating slide transitions.

Animate in one
click with Morph

Add a "wow" factor to presentations by
seamlessly animating slide transitions.
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