
VE ŠKOLE ZAZÁRIT!

BUD PRIPRAVEN...ˇ

Vyladíme tvuj  
notebook ke studiu*

Zákazník Z.K.: „Super prístup. Po doručení si ješte telefonicky  
overiili že je vše v porádku.“

08 / 13.8. - 2.9. 2018ˇ ˇ
ˇ̌ ˇ

ˇ

ˇ

* Více informací na zadní straně katalogu





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

16 999,-
Zvládne jakýkoliv úkol díky procesoru Intel i5
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor Intel® Core 
i5-8250U × RAM 8GB × 256 GB SSD × grafika NviDia GeForce MX150 2 GB × WiFi 
802.11ac (LNN81BG000JCK)

Lenovo IdeaPad 320

Lenovo IdeaPad 320

16 989,-

17 999,-
Okamžité přihlášení díky čtečce otisků prstů
Windows 10 Home × Procesor: Intel® Core™ i5-8250U  × 
Paměť8GB × Pevný disk: 1TB + 128GB SSD × Displej 15,6“ 
Full HD s antireflexní úpravou  × Grafická karta: NVIDIA 
MX150 GDDR5 2GB (LNN81BG000LCK)



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!

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)

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 Yoga 300

HP Stream 14-ax003nc ASUS R517SA

5 990,-

6 390,- 8 490,-

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)

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

Lenovo V110 Lenovo V510

8 999,- 13 999,-



Zvýšená odolnost, která chrání notebook  
v náročném 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)

HP 250 G6

7 499,-

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 
(LNN80XV00L0CK)

Lenovo IdeaPad 320

9 989,-

Bleskurychlý s 256GB SSD diskem
Windows 10 Home × 15,6“ HD displej s rozlišením 1366x768 × 
procesor Intel® Pentium® N3710 × RAM 4GB × SSD 256GB × DVD 
vypalovačka × grafika Intel® HD 400 × numerická klávesnice × 
WiFi 802.11 a/c (LNN80T700LHCK) 

Lenovo IdeaPad 110

9 499,-



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

13 990,-
HP 250 G6

Moderní 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)

Počítač, na který se můžete spolehnout
Windows 10 × 15,6“ displej s rozlišením 1366x768 × procesor Intel® Celeron® 
N3060 × RAM 4GB × HDD 500GB × DVD vypalovačka × integrovaná grafická 
karta Intel® HD 400 × numerická klávesnice WiFi 802.11b/g/n (3FY44EA)

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)

8 490,-8 490,- 11 990,-
HP 250 G6HP 15-ra041nc HP 250 G6

Čtečka otisku prstu!
Windows 10 Pro ×15,6“ FullHD 
displej s rozlišením 1920x1080 
× procesor Intel® Core™ i3-
7100U × RAM 4GB × HDD 1TB 
× grafika Intel® HD Graphics 620 
× numerická klávesnice × WiFi 
802.11 ac (LNN80T3012PCK)

Připraven na cesty
Windows 10 × 13,3“ Full HD displej × 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)

Lenovo V310 Dell Inspiron 13z 5379

13 999,- 19 999,- Next Busin
ess
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Notebook, stojánek, stan nebo tablet
Windows 10 × 14“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × 
procesor Intel® Core™ i5-8250U × RAM 8GB  × SSD 256GB × 

podsvícená  klávesnice × čtečka otisku  prstu × WiFi 802.11 ac  
(LNN81C80011CK)

Lenovo YOGA 520

21 999,-



Mikrofon USB s trojnožkou pro streamování, podcasty, vlogy a 
hlasové hovory
Digitální připojení USB, funguje ihned v jakémkoliv stolním či přenosném 
počítači × jasná reprodukce zvuku; pro univerzální použití × skvělé pro 
podcasty, video blogy, voiceover, záznam hudby či streamování na portálech 
YouTube, Twitch a Facebook × včetně protivibračního držáku, pop filtru a 
trojnožky × kabel USB, 1,5 m (8713439226560)

Dobře vybavená herní klávesnice s LED podsvícením
Standardní rozložení × tříbarevné podsvětlení LED s nastavitelným jasem × technologie anti-ghosting s až 8 současně stisknutými klávesami × 12 tlačítek s přímým přístupem 
k multimediálním funkcím × přepínač herních režimů, přímá deaktivace tlačítka Windows × tlačítko pro výběr rychlosti (1000-3200 DPI) × 6 citlivých tlačítek × 7 barev 
podsvícení LED (21009020909152)

myš TRUST Aera Wireless Mouse

Bezdrátová myš s pohodlným pryžovým povrchem a vzhledem 
kartáčovaného hliníku
Pohodlná pryžová vrstva se vzhledem kartáčovaného hliníku × bezdrátový 
dosah 8 m (2,4 GHz) × miniaturní přijímač micro-USB lze uložit do těla 
myši × tlačítko pro výběr rychlosti (1000-1600 DPI) (8713439223736, 
8713439223729,  8713439223743)

349,-
mikrofón TRUST GXT 232

Herní set TRUST 845  
Tural Gaming Combo

999,-

1 099,-

Bezdrátové sluchátka Bluetooth s kvalitním zvukem,  
pro poslech hudby a telefonní hovory
Bluetooth, 10m bezdrátový dosah × nabíjecí pomocí USB (kabel je 
součástí balení) × vestavěný mikrofon kompatibilní, otočná sluchátka 
a nastavitelná čelenka × tlačítka pro zvednutí hovoruí, hlasitost a 
média × až 8 hodin přehrávání (8713439224528, 8713439224542, 
8713439224535)

729,-
náhlavní sada TRUST Kodo BT wireless



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



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

Duální fotoaparát
Android ve verzi 8.1 (MIUI 9) × 5,45 IPS displej s rozlišením 1440x720 × procesor 
Mediatek MT6762 Helio P22 × RAM 3GB × vnitřní paměť 32GB × microSD až 
256GB × Wi-Fi 802.11b/g/n × Dual SIM × čtečka otisků prstů × fotoaparát duální 
12+5Mpx, přední 5Mpx (95XI141, 95XI142, 95XI143)

Xiaomi Redmi 6

3 990,-

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, 95HW587)

Tvrzené sklo s 3D zakřivením
Android + EMUI 8.1 x 5,8“ Full HD displej s rozlišením 2244x1080 x procesor 
HUAWEI Kirin 970 × RAM 4GB × uživatelská paměť 128GB × WiFi 802.11 
a/b/g/n/ac x DualSIM × fotoaparát 20Mpx+ 12Mpx, přední 24Mpx (95HW581, 
95HW582, 95HW583)

Huawei P20 Pro Dual Sim 
Huawei P20 21 999,-16 999,-

Velký FullView displej
Android 8.0 + EMUI 8.0 × 5,99“ displej s rozlišením 1440x720 × procesor Qualcomm 
MSM8937 × RAM 3GB × vnitřní paměť 32GB × microSD až 256GB × čtečka otisku prstu × 
fotoaparát 13Mpx, přední 8Mpx (95HW170, 95HW171)

Huawei Y7 Prime 2018

4 890,-

NOVINKA   



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

Pozná vaši tvář. Odemkněte svůj 
chytrý telefon okamžitě
Android 8.0 × 5,6“ HD AMOLED displej 
s rozlišením 1480x720 × osmijádrový 
procesor × RAM 3GB × vnitřní 
paměť 32GB × microSD až 256GB × 
fotoaparát 13Mpx, přední 8Mpx × 
čtečka otisků prstů (95SG10818)

Připraven pracovat
Android 8 x 10,5“ displej s rozlišením 2560x1600 × procesor Qualcomm 
Snapdragon 835 2.35GHz + 1.9GHz × RAM 4GB × vnitřní paměť 64GB 
× microSD až 400GB × fotoaparát 13MPx, přední 8MPx × 7300mAh 
baterie - rychlé nabíjení  × WiFi 802.11 a/b/g/n/ac × čtečka otisku 
prstů (95SG5535, 95SG5536)

4 990,- 5 999,-

17 999,-

32 GB  .......  359,-   (2055180392)

 10 let záruka × vhodné i pro zápis ve 4K × odolná proti živlům × rozší-
řená kompatibilita

64 GB  ....... 699,-   (2055180393)

128 GB  .......  1 190,-   (2055180394)
256 GB  .......  2 490,-   (2055180376)

Samsung micro SDHC EVO Plus + SD adaptér

 od 359,-

Pruhnutý elegán na váš stůl nyní za skvělou letní cenu
Zakřivená obrazovka posouvá virtuální zážitky o kus vpřed × vždy ostrý obraz 
při sledování filmů i hraní her × VA panel × velikost obrazovky 27“ (16 : 9) × 
rozlišení 1.920 x 1.080 × jas 250 cd/m² × doba odezvy 4 ms × porty: 1 x D-Sub, 1 
x HDMI, 1 konektor na sluchátka × MD Freesync a herní režim × HDMI vstup pro 
připojení herní konzole
(20884227413)  

27“ Samsung C27F396

4 490,-





POSLOUCHEJTE  
vaší oblíbenou 
HUDBU  

KDEKOLIV        

V TĚLOCVIČNĚ, NA HŘIŠTI, U GRILOVÁNÍ, NEBO JEDNODUŠE DOMA NA ZAHRADĚ. 
Díky USB konektoru a slotu pro paměťové karty micro SD, můžete přehrávat svoji oblíbenou hudbu opravdu kdekoliv. Navíc můžete přes integrovaný 
Bluetooth modul přehrávat skladby přímo z vašeho mobilu, či tabletu.

UKAŽTE SVÝM BLÍZKÝM, JAK HRAJETE NA KYTARU, JAK UMÍTE ZPÍVAT, RAPOVAT, NEBO 
MÁTE RADĚJI BEATBOX? 
Není problém. Připojte svou kytaru, nebo jiný hudební nástroj, a můžete hrát třeba do skladby přehrávané z USB flash disku. Připojte mikrofony, a 
zazpívejte si spolu s přítelem, přítelkyní, nebo s rodiči. Zažijte i vy to pravé KARAOKE. Kromě toho je v reproduktoru integrované i FM rádio.

CAPPELLA PARTY

Integrovaná baterie vydrží napájet reproduktor při plném výkonu i 8 hodin. Při optimální hlasitosti to může být i 60 hodin a více. Pokud máte po ruce elektrickou síť,  
samozřejmě můžete reproduktor napájet ze sítě pomocí napájecího kabelu, a současně nabíjet baterii.

A NAVÍC …
Pokud zrovna nesedíte přímo u reproduktoru, můžete k jeho ovládání použít dodaný dálkový ovladač. Ten zvládne většinu funkcí, jako je: upravení hlasitosti, volba skladby  
z USB/SD, volba FM stanice, spuštění a přerušení přehrávání, nebo volbu zdroje zvuku mezi Bluetooth, FM rádiem, pamětí USB, nebo SD kartou a AUX-IN vstupem.

Party
Vysoký výkon - až 35W RMS. Snadné přenášení - Horní madlo, další výsuvné madlo a kolečka. V balení najdete - bezdrátový mikrofon, dálkový ovladač a napájecí adaptér. 
Skvělá funkce nahrávání

Cappella
Vysoký výkon - až 100W RMS. Snadné přenášení - Horní madlo, další výsuvné madlo a kolečka. V balení najdete - drátový i bezdrátový mikrofon, dálkový ovladač a napájecí 
kabel. Skvělá funkce nahrávání 

CHCETE

 3 999,-  2 499,-



PLÁTNO AVELI V CENE 2 190 KČ ZDARMA

3 ROKY ZÁRUKY PO REGISTRACI*

CASHBACK

3 ROKY ZÁRUKY PO REGISTRACI*

 +ČERNÁ NÁPLN ZDARMA

ˇ

ˇ

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)

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 přes USB port a pro rychlý tisk je 
přítomen USB host port × zapojení přes síť nebo WiFi (EC11CG03401)

Výjimečně jasný obraz
3LCD 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 (EV11H849040)

Multifunkční tiskárna, kopírka a skener
Systém velkokapacitních inkoustových nádržek dokáže vytisknout tisíce stránek při 
mimořádně nízkých nákladech × duplexní tisk manuální × kapacita zásobníku 
papír 100 Listy Standardní, 100 Listy max., 20 Fotografické listy  × tisk bez okrajů 
(EC11CF43402)

Epson L6190Epson WorkForce  
Pro WF-C5710DWF

3LCD Epson EH-TW650

EPSON L382

9 990,-6 990,- 13 990,-

3 490,-
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,-

Vysoká kvalita tisku jako z laserové 
tiskárny 
Multifunkční zařízení 4 v 1 - tiskárna, kopírka, 
skener, fax × rozlišení tisku 4800x2400 dpi 
× rychlost tisku 20 str./min. černobíle a 10 
barevně× rozlišení skeneru 1200x2400 dpi 
× porty USB 2.0 + Wifi, iPrint, LCD displej 
(EC11CF24402)

WorkForce Pro WF-3720DWF

2 790,-

*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>

POSLOUCHEJTE  
vaší oblíbenou 
HUDBU  

KDEKOLIV        

 2 499,-



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)

Laserová multifunkční tiskárna
Laser Printer × NFC Černobílá laserová tiskárna, rychlost tisku 20 str./min/A4. × CPU 
400MHz × paměť 64MB, rozlišení 1.200 x 1.200 dpi, tiskový jazyk GDI, USB 2.0, Wireless 
802.11 b//n, manuální duplex, vstupní podavač 150 listů, výstupní 100 listů, kapacita 
toneru 1tis stran (startovací 500 stran), výtěžnost 10tis stran/měsíc (31610078305)

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

HP Ink Tank Wireless 415 All-in-One

HP Deskjet IA 5075 All-in-One Samsung SL-M2026W

1 499,-

3 999,-

1 890,- 1 999,-

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.

 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.

www.hp.com/cz/toner-cashback
www.hp.com/sk/toner-cashback



Pomoc v pohodlí domova!

Jsou vaše data v bezpečí?

Neztrácejte čas a nervy  
se svým počítačem!

399 Kč s DPH

599 Kč s DPH

599 Kč s DPH

199 Kč s DPH

S novým notebookem 399 Kč s DPH
Samostatně 799 Kč s DPH

První Start
Aktivujeme vám nejnovější operační systém Windows, nastavíme váš uživatelský účet, zkontrolujeme funkčnost zařízení, nainstalujeme balíček oblíbeného softwaru (prohlížeč 
PDF, Team Viewer, antivir, webový prohlížeč nebo program pro přehrávání videa), nainstalujeme zakoupený software a nastavíme připomenutí garančních prohlídek.

První Start PLUS
Dostanete navíc kompletní aktualizaci OS, antivir firmy ESET a balíček Microsoft Office 365. Nastavení e-mailového účtu v MS Outlook, funkci ESET Anti-Theft ochrany proti 
krádeži, nastavíme vám cloudové úložiště OneDrive a propojíme ho s vaším chytrým telefonem, vypneme nepotřebný software a jako bonus dostanete měsíc sledování Kuki 
TV zdarma.

Zachování dat
Neriskujte ztrátu vašich dat během jejich přesunu do nového PC/Notebooku. Vaše fotky, videa, pracovní složky a jiné důležité data bezpečně převedeme za vás.

On-line podpora
Nemůžete spustit film, otevřít mail, nebo vám celý počítač zamrznul a nikdo vám nepomůže? My ano! Po dobu 1 roku (10 x 30 minut) je vám on-line k dispozici náš technik.  
Na dálku se připojí k vašemu PC nebo notebooku a technický problém vyřeší. Všechny kroky technika vidíte na svém monitoru a stačí Vám jen připojení k internetu.

 Vaše data uložena jako v trezoru a kdykoliv k dispozici
Nastavíme Vám službu Microsoft OneDrive tak, že budete moci využívat 5 GB (je možno rozšířit až na 5 TB) online prostoru jako běžný disk. Soubory budou k dispozici 
kdykoliv a z jakéhokoliv jiného zařízení, ze kterého se přihlásíte!

Zrychlení Vašeho starého počítače
Chcete rychlejší PC nebo notebook, ale nechcete kupovat nový? Ušetřete čas každý den s novým pevným diskem. SSD pracuje mnohem rychleji, než klasický pevný disk.

Odvirování
Odstraníme viry a jiný škodlivý SW z Vašeho počítače. Zbavíme Vás vyskakujících oken, pomalé práce s internetem, nefunkčních aktualizací.

Servis
Potřebujete servis PC nebo notebooku, zrychlit nebo odvirovat počítač? Jak na to?  
Navštivte přímo Vaši pobočku COMFOR, nebo nás kontaktujte na bezplatné infolince 800 105 205 nebo mailu.

999 Kč s DPH

999 Kč s DPH

Udržujte svoje zařízení v perfektní kondici!
Je Vám společníkem ve dne, v noci, máte ho přece rádi. Nenechte svého parťáka umřít pomalou  
a bolestivou smrtí, vždyť i s autem absolvujete garanční prohlídky a výměnu oleje.

Rychlý servis PC, notebooků a telefonů na 
kterékoliv z našich 150 prodejen.

www.comfor.cz/mapa-prodejen


