
PRÁVĚ TEĎ:

3. ROK ZÁRUKY 

ZDARMA*

*Na všechny notebooky. Akce platí na všechny notebooky z vydání novin 
a katalogu COMFOR  05/2018 zakoupené v jeho platnosti. Prodloužení záruky 
získá zákazník po registraci notebooku na www.comfor.cz/zaruka

Zákazník V.M.: „V pondělí jsem objednal telefonicky na centrále a v úterý jsem si 
zboží vyzvedl na pobočce v Ústí n.L. a to bez účtu za dopravu, balné 

nebo dobírku. Naprostá spokojenost. Děkuji.“
05 / 30. 4.–10. 6. 2018





Perfektní na nošení do školy
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)

+ Microsoft Office 365  
na 1 rok ZDARMA!

HP Stream 14-ax003nc

6 390,-

Notebook s elegantním 
designem
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)

Nejlevnější s diskem SSD
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)

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
HP 250 G6

ASUS R517SA Lenovo V110

9 990,- 8 490,-

8 990,- 8 999,-
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)



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!

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)

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)

Lenovo Yoga 300

HP 250 G6 HP 250 G6

5 990,-

8 990,- 9 490,-

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)

Touchpad s podporou gest
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 
× dvoujádrový procesor AMD A6-9220 × RAM 4GB × SSD 
128GB × integrovaná grafická karta × DVD vypalovačka × 
numerická klávesnice × WiFi 802.11 ac × čtečka paměťových 
karet (80XV00L0CK)

Acer Swift 1 Lenovo IdeaPad 320

9 999,- 9 989,-



Připraven na cesty
Windows 10 × 13,3“ Full HD displej s rozlišením 
1920x1080 ×  procesor  Intel® Core i5-8250U × RAM 
8GB × SSD 256GB × grafika Intel® HD 620 ×  česko/
slovenská podsvícená klávesnice × WiFI 802.11ac × 
2 roky Next Business Day On-Site Service - servis u 
zákazníka do druhého pracovního dne
(D-TN-5379-N2-511S)

Výkon, na který se můžete spolehnout
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor Intel® Core™ i5-
8250U × RAM 8GB × 128 GB SSD × integrovaná grafická karta × numerická klávesnice 
× WiFi 802.11 ac (LNN81BG000FCK)

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)

Nejen práce, ale také zábava
Windows 10 Home × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × RAM 4GB × HDD 1TB × 
grafická karta AMD Radeon 520 2GB × procesor Intel i5-7200U × numerická klávesnice × WiFi 
802.11a/b/g/n/ac (2XY71ES)

Dell Inspiron 13z 5379 

Lenovo IdeaPad 320

Lenovo V310 HP 250 G6

19 999,-

16 999,-

13 999,- 13 990,-

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

Lenovo IdeaPad 320

18 989,-
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OUTDOOROVÁ SOLÁRNÍ  
POWERBANKA  

VIKING AKULA II

OUTDOOROVÁ  
SOLÁRNÍ POWERBANKA 

 VIKING CHARLIE II

Ideání pro jakékoliv outdoorové aktivity. Kapacita 12000 mAh.  Váha 250g. Výkonné LED 
světlo. Zesílené rohy powerbanky. Solární panel 300 mAh. (2291040020)

790 Kč

OUTDOOROVÁ 
SOLÁRNÍ  

POWERBANKA  
VIKING DELTA I

100% voděodolná powerbanka. Kapacita 16000 mAh. Váha 356g. 4 výkonná LED světla. 
Odolnost IP67. Solární panel 220 mAh. (2291040015, 2291040016, 2291040017)

1 590 Kč

POHOTOVOSTNÍ POWERBANKA  
VIKING MZ1

Stačí pouze 2 tužkové baterie AA a můžete nabíjet jakákoliv drobná el. zařízení s 
micro USB. (2291040038, 2291040039, 2291040040)

249 Kč

Powerbanka nejen pro potápěče. Kapacita 10000 mAh. Váha 230g. IP68 vodotěsnost 
do hloubky max. 10m po dobu 2 hodin. 5 konektorů + speciální konektor s kabelem 
pro nabíjení pod vodou. Qualcomm® QC 3.0 Technology (2291040006)

1490 Kč

Nejmodernější notebooková powerbanka na našem trhu. Kapacita 40000mAh/148Wh.  
Qualcomm® QC 3.0 Technology.  9 druhů moderních elektronických ochranných  
systémů. 6 nastavitelných stupňů výstupního napětí. (2291040003)

3 690 Kč

NOTEBOOK POWERBANK  
SMARTECH II

CAR JUMP STARTER ZULU III 
Powerbanka i záložní zdroj  pro nastartování vozidla. Kapacita 20800 mAh. 3 výkonná LED 
světla s funkcí SOS. Integrované kladívko na sklo a nůž na pásy.  Autoadaptér, multifunkční 
USB kabely, startovací kabely. (2291040028)

2 590 Kč

CARP JUMP STARTER ZULU I + vzduchový kompresor. Kapacita 16800 mAh. 

2290 Kč

Pro všechny vaše výlety. Kapacita 8000 mAh. Váha 210g. 2 výkonná LED světla. Odolnost IP54, 
odolnost proti prachu a postřiku vodou. Solární panel 120 mAh (2291040035, 2291040036, 
2291040037)

590 Kč

(2291040024)

OUTDOOROVÁ POWERBANKA  
VIKING NEMO



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)

11 990,-
HP 250 G6

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)

Bleskový start díky disku SSD
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)

10 490,- 12 990,-
HP 255 G6 HP 250 G6

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)

HP 250 G6

14 990,-

POHOTOVOSTNÍ POWERBANKA  
VIKING MZ1

Nejmodernější notebooková powerbanka na našem trhu. Kapacita 40000mAh/148Wh.  
Qualcomm® QC 3.0 Technology.  9 druhů moderních elektronických ochranných  
systémů. 6 nastavitelných stupňů výstupního napětí. (2291040003)

3 690 Kč

NOTEBOOK POWERBANK  
SMARTECH II



Veškerá data pod ochranou
Moderní, rychlý a přenosný disk jako úložiště pro velké objemy vašich dat. Tak vypadá pevný disk Western Digital 
řady My Passport. Tento disk nabízí automatickou zálohu dat, ochranu dat heslem a hardwarovým šifrováním. Již 
nemusíte mít strach, že o svoje data přijdete. Disk je dostupný v mnoha zářivých barvách, takže s ním budete vždy 
nepřehlédnutelní.  (204090001700, 204090001702, 204090001708)

WD My Passport® 1TB

1 599,-

WD My Passport® 2TB

2 299,-
(204090001720, 204090001728)



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

Xiaomi Redmi 5

3 790,-

Snímač otisků prstů 
Android™ 7.1.1 × 5,2“ displej s rozlišením 1280x720 × osmijádrový procesor s 
frekvencí 1,4 GHz × RAM 2GB × uživatelská paměť 16GB × microSD až 128GB × 
fotoaparát 13MPx, přední 8Mpx (95NK361, 95NK362, 95NK363, 95NK360)

Nokia 5 

4 599,-

Úžasný trojitý  
fotoaparát Leica
Android + EMUI 8.1 × 6,1“ 
Full HD displej s rozlišením 
2240x1080 × procesor 
HUAWEI Kirin 970 × RAM 
6GB × uživatelská paměť 
128GB × WiFi 802.11 a/b/
g/n/ac × fotoaparát 40MPx, 
přední 28MPx (95HW585, 
95HW586)

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)

Huawei P20 Pro Dual Sim Huawei P10

21 990,-11 999,-

Jednoduchý design a snadné 
ovládání
2,4“ barevný displej s rozlišením 
240x320 × FM rádio × fotoaparát 
1,3 Mpx × Bluetooth × svítilna × 
microUSB × 1x normální Sim karta, 
1x Micro SIM karta × baterie 800 
mAh (95AL236, 95AL237

ALIGATOR D930 
Dual sim 

569,-

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)

Huawei Mate 10 lite 

7 999,-



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)

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)

4 990,-
6 490,-

(2055180392)

(2055180394)

(2055180393)

(2055180376)

Nástupce nejprodávanějšího SSD na trhu, nyní ještě lepší!
Zapisujte až 164 GB/den po dobu 5ti let × Kapacita 500 GB * Formát 2,5“ × 
Využívá inovativní čipy 3D V-NAND × Pokročilý řadič Samsung a vysokokapacitní 
vyrovnávací paměť  × Dynamic Thermal Guard × Vynikající ochrana dat 
šifrováním AES 256bit × Rychlost čtení až 550 MB/s a zápisu 520 MB/s × 98000/ 
90000 IOPS (čtení/ zápis) × Záruka 5 let

Samsung micro SDHC 32GB EVO Plus  
+ SD adaptér

Samsung micro SDXC 128GB EVO Plus  
+ SD adaptér

Samsung micro SDXC 64GB EVO Plus  
+ SD adaptér

Micro SDXC 256GB Samsung EVO Plus  
+ SD adaptér

SSD 500 GB Samsung  
860 EVO SATA III 359,-

1 190,-

699,-

2 490,-

4 290,-

Samsung Galaxy Xcover4

+ promo Hra Far Cry 5 ZDARMA

K nákupu Galaxy S8 a S8+  
získejte zpět 4000 Kč

Akce trvá do 31.5. 2018 

Více informací na www.samsung-bonus.eu/cz

*Cena po započtení bonusu 13 990,-*
17 990,- 20 990,-

16 990,-*



Samsung micro SDXC 64GB EVO Plus  
+ SD adaptér

Micro SDXC 256GB Samsung EVO Plus  
+ SD adaptér

* Modelový příklad -> částka 14 000 Kč byla vypočítaná na základě nejvyšší výkupní  
ceny používaného zařízeníGalaxy Note8 spolu s bonusem 2 500 Kč. Výkup je možný 
 i na jiné mobilní telefony.

K novému Galaxy S9 | S9+ dostanete nyní 
až 14 000 Kč* zpět za váš starý telefon.

www.novysamsung.cz

Akce platí od 23. 4. do 3. 6. 2018 
nebo do vyprodání zásob

Pryč se starým, 
sem s novým!



Výkonná dřevěná repro souprava 5.1
Špičkový výkon 150 W (75 W RMS) × včetně bezdrátového dálkového 
ovládání k ovládání reproduktoru z pohodlí vašeho gauče × dřevěný 
subwoofer a surround reproduktory pro bohatý a působivý zvuk 
(21665083)

Ultratenká bezdrátová klávesnice s XL touchpadem a 
dobíjecí baterií
Ovládejte přenosný či stolní počítač, chytrou televizi nebo herní 
konzoli z pohodlí svého gauče × tlačítka s nízkým profilem pro 
velmi pohodlné psaní × podsvícení bílými LED, velmi vhodné pro 
práci v nedostatečném osvětlení (210090209098)

TRUST Ziva 2.1 Compact Speaker

Kompaktní sada reproduktorů 2.1 napájená přes USB
Výkonný zvuk v kompaktním designu × hlasitost a ovládání basů na 
subwooferu × napájení z USB – není nutné zapojovat do el. zásuvky 
(2166507211)

449,-
TRUST Vigor 5.1 Surround Speaker Systém

TRUST Theza wireless with touchpad

2 299,-

999,-

Bezdrátová sluchátka  
Bluetooth s kvalitním zvukem
Bluetooth nebo 3.5mm kabel × 
nabíjecí pomocí USB 
(kabel je součástí balení) 
× vestavěný mikrofon 
(21665169111,  
21665169113,  
21665169112)

829,-
TRUST Kodo BT wireless

Vysoká rychlost i na delší vzdálenost
Bezdrátový AC router × Rychlost přenosu dat až 1,3 Gbit/s 
× Simultánní 2,4GHz a 5Ghz připojení × Mobilní aplikace 
Tether na ovládání v češtině × Tři 2.4GHz a dvě 5Ghz 
antény × VPN server (5172131971)

TP-Link TL-WPA7510KIT 1Gbps AC750 Powerline Kit

Závratná rychlost domácí sítě
Vytvořte si ze svých elektrických 
rozvodů rychlou domácí síť × 
gigabitové porty pro počítače, 
chytré televize nebo herní konzole 
× TL-WPA7510 zbuduje vzdálenou 
2pásmovou WiFi s rychlostí 733 
Mbps× bez snižování výkonu více 
požadavky (MIMO) Plug and Play, 
není potřeba žádné konfigurace × 
spravování přes mobilní aplikaci tpPLC 
(Android a iOS) × funkce Wi-Fi Auto-
Sync nakonfiguruje další extendery 
(51722488932)

2 599,-

TP-Link Archer C60 AC1350 WiFi DualBand Router

1 299,-

Rychlé připojení síťových zařízení  
a periferií
Rychlost přenosu dat až 2,25 Gbit/s
× Simultánní 2,4GHz a 5Ghz připojení
Dvoujádrový procesor s taktem 1,8GHz
× Mobilní aplikace Tether na ovládání v 
češtině × Technologie MU-MIMO pro více 
zařízení najednou × Snadné sdílení tiskárny 
nebo souborů (1xUSB 3.0, 1xUSB 2.0) × 
Technologie Nitro QAM, Smart Connect a 
Range Boost × Síť pro hosty a rodičovská 
kontrola (5172131963)

4 999,-
TP-Link Archer C2300 WiFi AC2300 DualBand Gbit Router



Skvělý přístroj do kanceláře
Multifunkční inkoustová tiskárna × rychlost tisku až 34 stran za minutu černobíle i 
barevně × rozlišení tisku až 4800x1200 dpi. × skener s rozlišením 2400x1200 dpi s 
možností kopírování × fax × automatický duplexní tisk × připojení k počítači jpřes 
USB port a pro rychlý tisk je přítomen USB host port × zapojení přes síť nebo WiFi 
(EC11CG03401)

Výjimečně jasný obraz
DLP projektor je jako dělaný pro domácí kino × rozlišení 1920×1080 pix. × poměr 
stran 16:9 × úhlopříčka promítaného obrazu je 30-300 palců (0.75-7,5m) × svítivost 
3100 ANSI lumenů × kontrast 15 000:1× konektory VGA, HDMI, USB a mnoha dalšími 
(EV11H849040)

Multifunkční zařízení tiskne vysoce kvalitní fotografie a ostré 
dokumenty pomocí Wi-Fi
Tisk, skenování a kopírování × mobilní tisk × bezdrátový tisk se sítí nebo bez sítě 
× dva zásobníky papíru s předním plněním - zásobník na papíry formátu A4 a 
zásobník na fotografické papíry 6,1cm × LCD displej x rychlost 32 / 32 stran/min 
(EC11CG18403)

Epson WorkForce  
Pro WF-C5710DWF

3LCD Epson EH-TW650

Epson Expression Premium XP-6000

6 990,- 15 690,-

2 990,-

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 L4160

6 890,-

Úsporná tiskárna nové generace
Úsporná tiskárna nové generace × tisk, skener, kopírka × tankové řešení × rozlišení při 
tisku 5.760x1.440 dpi × rozlišení při skenování 1.200 dpi x 2.400 dpi × formáty PDF, TIFF, 
BMP, JPEG × podpora WiFi  (EC11CG25401)

Epson L4150

5 790,-

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

Epson L3050

4 590,-

*3 roky záruky po registraci na: https://www.epson.cz/promotions/extended-warranty>

*3 roky záruky po registraci na: https://www.epson.cz/promotions/extended-warranty>

+ FOTOPAPÍR 100 LISTŮ A OFFICE PAPÍR 500 LISTŮ ZDARMA

3 ROKY ZÁRUKY PO REGISTRACI*

PLATNO AVELI V CENĚ 2 190 KČ ZDARMA

+ FOTOPAPÍR 100 LISTŮ A OFFICE PAPÍR 500 LISTŮ ZDARMA

3 ROKY ZÁRUKY PO REGISTRACI*



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)

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

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

HP Officejet 6950

HP Ink Tank Wireless 415 All-in-One

HP Deskjet IA 5075 All-in-One

1 499,-

2 499,-

3 999,-

1 890,-

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)



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

Tato nabídka má v sobě jednoduše vše: mimořádné úspory  
a bezkonkurenční kvalitu tisku.2

Vyžádejte si svou slevu.
1. Kupte si své balení toneru HP.

2. Odstřihněte bezpečnostní nálepky (hologramy)  
z Vašeho balení toneru jako důkaz, že jste balení otevřeli.  
Uschovejte si doklad o nákupu.

3. Jděte na hp.com/cz/toner-cashback a vyplňte formulář.

4. Oskenujte doklad o koupi a bezpečnostní štítky (hologramy)  
a nahrajte je na registrační stránce.

5. Počkejte na potvrzující e-mail od společnosti HP.

1 Platí od 1.5. do 31.7. 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. 2 Studie laboratoře SpencerLab z roku 2014 o spolehlivosti barevných kazet, 
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  

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  
o spolehlivosti černých kazet, zadaná společností HP, porovnala originální kazety HP 83A a 80A, určené pro tiskárny HP Pro M127 a Pro 400, s osmi značkami kazet jiného původu než HP.  

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

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

400 Kč



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 10, uvedených v novinách  

a katalogu 05/2018 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


