VÁNOČNÍ DÁRKY
ZDARMA KE KAŽDÉMU
TELEFONU A NOTEBOOKU
Splátky bez navýšení.
Více na zadní straně*

AUTOKAMERA ke každému notebooku s Windows 10 a procesorem Intel® Core™ • POWERBANKA ke každému chytrému telefonu v hodnotě nad 3000 Kč

Zákazník J.K.:

„Blesková rychlost, spolehlivost a informovanost.
Nakoupím znovu.“

12 / 3.12. - 31.12. 2018

Ušetřete až 700 Kč z ceny Office při nákupu s novým Windows, Android nebo Apple zařízením

ASUS X540NA

7 690,Elegantní design, komfortní Full HD displej
Windows 10 Home × Dvoujádrový procesor Intel® Celeron® N3350
× 4GB RAM HDD 500GB × 15,6“ Full HD (1920 x 1080) displej ×
Grafická karta: Intel® HD graphics 500 × Čtečka paměťových karet ×
WiFi 802.11ac × Bluetooth 4.2 (185-X540NA-DM015T)

ASUS R517SA

HP 15-ra041nc

8 490,-

8 490,-

Vysoká kapacita pevného disku
Windows 10 Home × 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)

Počítač, na který se můžete spolehnout
Windows 10 Home ×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)

HP Pavilion 14-bk013nc

Dokonalé souznění výkonu a stylu
Windows 10 Home × procesor Intel Core
i5-7200U × 14“ IPS Full HD diplej s rozlišení
1920x1080 × RAM 8GB × SSD 1TB + 128GB
× grafická karta NVIDIA® GeForce GT 940MX
2GB × WiFi 802.11a/b/g/n/ac (HP-4UR93EA)

ku

17 590,-
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Užívejte si solidní výkon
Windows 10 Home × 15,6“ Full HD s rozlišením
1920x1080 × procesor Intel® Pentium® N4200 ×
RAM 4GB × SSD 256GB × grafická karta Intel® HD
Graphics 505 × čtečka paměťových karet × WiFi
802.11b/g/n (187003066300)

Acer Aspire ES 15

8 999,-

S rozšířenou zárukou 3 roky,
řešenou druhý pracovní den
u zákazníka: 10498.-

Lenovo IdeaPad 320

8 490,-

Zvládne jakýkoliv úkol díky procesoru Intel® Celeron
Windows 10 Home × 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)
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ASUS X540NA

9 990,Plnohodnotná klávesnice s numerickým blokem
Windows 10 Home × 15,6“ HD displej s rozlišením 1366x768 × procesor Intel®
Pentium N4200 × RAM 8GB × HDD 1TB × grafická karta Intel® HD graphics 505 ×
DVD vypalovačka × WiFi 802.11ac
(185-X540NA-GO086T)

13 490,-

n
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Lenovo IdeaPad 320

17 990,-

S rozšířenou zárukou 3 roky,
řešenou druhý pracovní den
u zákazníka: 19189.-

Okamžité přihlášení díky čtečce otisků prstů
Windows 10 Home × 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)
Dá
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Bleskově rychlý notebook
s výdrží až 12 hodin
Windows 10 Home × 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)

Dá

u
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Lenovo V510

aut
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Přídavná
baterie
v balení

Acer Nitro 5

Herní revoluce
Windows 10 Home× 15,6“Full HD s rozlišením 1929x1080 ×
procesor Intel® Core™ i7-8750H × RAM 2x8GB × HHD 1TB+256GB
SSD × grafická karta NVIDIA® GeForce × podsvícená herní klávesnice
× čtečka paměťových karet × WiFi, Bluetooth,1xHDMI, 3xUSB,
1xUSB-C (1870030505840000)

S rozšířenou zárukou 3 roky, řešenou druhý
pracovní den u zákazníka: 35289.-
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31 990,-

Dá
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Acer Swift 1

8 990,-

Tenký, lehký a stylový, vybaven pro multimédia
Windows 10 Home × 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)
S rozšířenou zárukou 3 roky, řešenou
druhý pracovní den u zákazníka: 10489.-

Acer Aspire 3

9 990,-

n
rek k oteboo
Dá

ku

Uspokojí každodenní potřeby
Windows 10 Home × 15,6“ displej s rozlišením
1920x1080 × procesor Intel® Core™ i3-7020U
× RAM 4GB × SSD 256GB × grafika Intel® HD
Graphics 620 × WiFi 802.11ac (18700309507)

aut
okamera

S rozšířenou zárukou 3 roky, řešenou
druhý pracovní den u zákazníka: 11989.-

Acer PREDATOR Helios 300

39 990,-

S rozšířenou zárukou 3 roky, řešenou
druhý pracovní den u zákazníka: 43289.-

ku

Herní notebook pro náročné
Windows 10 Home × 15.6“ Full HD displej
s rozlišením 1920x1080 × procesor Intel®
Core™ i7-8750H × RAM 2x8GB × SSD
256+1000GB HDD × grafická karta NVIDIA®
GeForce × podsvícená herní klávesnice × WiFi,
Bluetooth, 1xHDMI, 3xUSB, 1xUSB-C, čtečka
paměťových karet, zvuk Dolby Audio Premium
(18701910300003)
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HP 14-dg0000nc

6 990,-

Baterie s celodenní výdrží
Windows 10 S × 14“ HD displej s rozlišením 1366x768 × procesor Intel®
Celeron® N4000 ×RAM 4GB × SSD 64GB × grafika Intel® UHD 600 ×
WiFi 802.11b/g/n/ac (1x1) (HP-4XX03EA,HP-4XX11EA, HP-4XX13EA,
HP-4XX14EA)

HP 250 G6

HP 460-a205nc

HP 250 G6

8 490,-

9 590,-

12 990,-

Cenově dostupný notebook s procesorem Intel
Windows 10 Home × 15,6“ FullHD matný displej s rozlišením 1920x1080
× procesor Intel® Celeron N4000 × RAM 4GB × SSD 128GB × grafika Intel®
UHD 600 × numerická klávesnice × WiFi Intel® 9461 802.11a/b/g/n/ac
(HP-4BD49ES)

Vysoký výkon a spolehlivost
Windows 10 Home × procesor Intel® Pentium® J3710 × RAM 8GB ×
HDD 1TB × grafika Intel® HD 405 × DVD vypalovačka (HP-4XF57EA)

Odolná konstrukce notebooku
Windows 10 Home × 15,6“ Full HD matný displej s rozlišením
1920x1080 × procesor Intel® Core™ i5-7200U × RAM 4GB × HHD 1TB
× grafika Intel® HD 620 × numerická klávesnice × WiFi Intel® 3168
802.11a/b/g/n/ac (3QL55ES)

Univerzální čtečka i-tec USB 2.0

199,-

i-tec USB 3.0 Dual Video

2 290,-

Snadná instalace,
jednoduchá obsluha
Čtečka s podporou micro formátů
SD,SDHC,SDXC,MS,CF. LED diody
indikující konektivitu a napájení,
přenos dat až 480Mbps, nevyžaduje
externí napájení. Propojení přes USB
(219670702)

Univerzální dokovací stanice pro notebook
nebo tablet
Umožňuje připojit až dva monitory, gigabitovou
síť a mnoho dalšího USB příslušenství. (1×DVI-I,
1xHDMI a pomocí redukce i VGA), 2x USB 3.0,
4x USB 2.0, 1x RJ45 gigabit, 2x 3,5mm JACK pro
sluchátka a mikrofon, nabíjecí port dle specifikace
BC 1.2 (29602211)

HUB i-tec USB 3.0 Metal

i-tec USB 3.0 Metal + Gigabit Ethernet

i-tec dokovací stanice USB 3.0 SATA HDD

Ideální k vašemu notebooku
HUB nabízí čtyři USB 3.0 porty s funkcí Plug & Play a
standardním USB nabíjením. (29602293)

Snadné a rychlé připojení
Kombinace pasivního HUBu s Gigabit Ethernet adaptérem, pro snadné
a rychlé připojení vašich oblíbených USB zařízení k notebooku. 3x USB
3.0 port, 1x Ethernet GLAN RJ-45, 10/100/1000 Mbps (29602278)

Externí dokovací stanice
Pro připojení až dvou 2.5“/3.5“ SATA
I/II/III disků a s funkcí klonování pro
rychlou a pohodlnou zálohu dat × 2x
SATA port pro 2.5“/3.5“ HDD nebo SSD
s datovým rozhraním SATA I/II/III a s
kapacitou až 6TB × rozhraní USB 3.0
pro vysokorychlostní přenos dat (až
5 Gbps), zpětně kompatibilní s USB
2.0 × LED indikace, funkce Plug &
Play, automatická instalace ovladačů,
přepínač ON/OFF × 1x vstup pro
napájení (29602282)

299,-

499,-

599,-

Xiaomi Redmi Note 6 Pro

5 690,-

u
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Baterie s kapacitou 4000 mAh něco vydrží
Android 8.1 MIUI 9 × 6,26“ displej s rozlišením 2280x1080 ×
osmijádrový procesor Qualcomm® Snapdragon™ 636 × RAM
4GB × vnitřní paměť 64GB × microSD až 128GB × DualSIM
× WiFi × fotoaparát 12Mpx + 5Mpx, přední 20Mpx + 2Mpx
(95XI154)

Xiaomi Mi 8 Lite

po
wer
banka

Xiaomi Mi POCOPHONE F1

Smartphone se skleněnými zády
Android 8.1 s nadstavbou MIUI × 6,26“
IPS displej Full HD s rozlišením 2280x1080
× osmijádrový procesor Qualcomm
Snapdragon 660 × RAM 4GB × vnitřní
paměť 64GB × snímač otisku prstu ×
duální fotoaparát 12Mpx + 5Mpx, přední
24Mpx (95XI87)
rek k telefo
Dá

Velmistr rychlosti
Android 8.1, MIUI 9.6 × 6,18“ IPS displej
s rozlišením 2246x1080 × osmijádrový
procesor Qualcomm Snapdragon 845
× RAM 6GB × vnitřní paměť 64GB ×
microSD až 256GB × rozpoznávání obličejů
× duální fotoaparát 12Mpx + 5Mpx, přední
kamera 20Mpx (95XI69)
rek k telefo
Dá
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8 990,-
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6 590,-
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Nokia 3310

myPhone HAMMER 3

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

Nejvyšší odolnost proti
vodě a prachu
2,4“ displej s rozlišením 320x240
× procesor MTK6261 × 32GB
microSD × dualSIM × voděodolný
× FM rádio × Bluetooth × svítilna
(95SMT241)

1 490,-

1 290,-

myPhone HAMMER ENERGY LTE

Nokia 7.1

Nejpopulárnější HAMMER
roku 2017
Android 8.0 Marshmallow × 5“ HD
displej s rozlišením 1280x720 ×
prachu vzdorný × voděodolný IP68
× baterie 5000mAh × čtyřjádrový
procesor 1,5 GHz × RAM 2GB ×
vnitřní paměť 16GB × fotoaparát
8Mpx přední 2Mpx × microSD × LTE
× Bluetooth × WiFi (95SMT252B)
+dárek tvrzené sklo
k
árek telef

Adaptivní displej pro
maximální věrnost
Android Oreo × osmijádrový
procesor Qualcomm®
Snapdragon™ 636 × 5,84 IPS
displej s rozlišením 2280x1080
× RAM 3GB × vnitřní paměť
32GB× WiFi 802.11 a/b/g/n/ac ×
fotoaparát duální 12Mpx + 5Mpx,
přední 8Mpx (95NK413)

3 990,-

7 990,-
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Huawei nova 3i Dual Sim

7 990,-

Čtyři fotoaparáty s umělou
inteligencí
Android 8.1 + EMUI 8.2 × 6,3“
Fullview, FHD+ displej s rozlišením
2340x1080 × procesor Kirin 710 ×
RAM 4GB × uživatelská paměť 128GB
× microSD až 256GB × fotoaparát
přední 16+2Mpx, zadní 24+2Mpx ×
čtečka otisků prstů × Bluetooth × GPS
× 4G/LTE × DualSIM (95HW519)
nu

rek k telefo
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Huawei P20 Pro Dual Sim

18 990,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 (95HW587)

Kup Huawei P20 Pro
a získej Huawei WATCH GT
Sport v hodnotě až 5 999 Kč.
Akce platí od 1.12. do 31.12.2018
nebo do vyprodání zásob. Více informací u prodejce.

+ DÁREK!

SAMSUNG Gear S3 frontier

5 990,-

Vzhled i dojem skutečných prémiových hodinek
Nadčasový design hodinek spolu s maximální funkčností - GPS, 4GB
interní paměť, podpora aplikací Uber a Spotify, monitor srdečního
tepu disple 1,3“, váha 63g, baterie 380 mAh

Samsung Galaxy J5

Samsung Galaxy A6

Snímač otisku prstu
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)

Tři úrovně selfie blesku
Android 8 × 5,6“ Super AMOLED
displej s rozlišením 1480x720 ×
8jádrový procesor Exynos 7870 ×
RAM 3GB × uživatelská paměť 32GB
× snímač otisku prstu × fotoaparát
zadní 16 Mpx, přední 16 Mpx
(95SG26612)

3 990,-
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SSD 250GB Samsung

28“ Samsung U28H750 UHD

Extrémní úložiště bez kompromisů
Kompaktní externí SSD × velmi odolné kovové šasi × kapacita
250GB × přenosová rychlost až 540 MB/s × 256bit × AES
hardwarové šifrování × rozhraní: USB 3.1 gen 2 (MU-PA250B/EU)

Zaměřený na detail
4K UHD QLED monitor vhodný pro práci s multimediálním obsahem ve vysokém rozlišení × rozlišením
3840x2160 bodů × 27,9“ displej s jasem 300 cd/m2 × statický kontrast 1000:1 × doba odezvy 1ms
× poměr stran 16:9 × režim šetření zraku a technologie Flicker Free × Picture In Picture × herní
mód × technologie Quantum Dot pro velmi přesné zobrazení barev × rozhraní: DisplayPort, 2xHDMI
(U28H750UQUXEN)

2 490,-

9 990,-

Tři fotoaparáty.
Nový pohled na svět.

8 990,-

Klávesnice TRUST Lito Backlit Multimedia

399,-

12 multimediálních tlačítek a jasné podsvícení
Bílé podsvícení LED, které lze ve dne vypnout × 12 kláves s
multimediálními funkcemi × pohodlné, standardní rozložení
× snadné používání: Stačí zapojit a začít používat × kabel 1,5
m × CZ a SK layout (210090206240)

mikrofon TRUST Elvii Vintage

429,-

TRUST Lino Bluetooth

999,-

volant TRUST GXT 580

Výkonný stolní mikrofon
v klasickém stylu se
stojánkem
Stolní mikrofon pro konverzaci,
hraní her, zpěv apod. ×
nastavitelný úhel × tlačítko
ztlumení zvuku × 1,80m
kabel s 3,5mm konektorem
(21665128)

Stylový bezdrátový reproduktor v podobě zvukové lišty
Přenosný bezdrátový reproduktor × lze jej umístit pod jakýkoliv
počítačový monitor nebo televizní obrazovku × špičkový výkon 20 W
× funguje bezdrátově × přehrávejte hudbu přes Bluetooth 2.1, kartu
micro-SD nebo vstup 3,5 mm aux × integrovaný přehrávač MP3 ×
velký a snadno dosažitelný ovladač hlasitosti × dobíjecí akumulátor, až
10 hodin přehrávání (2171890715130)

Závodní volant s pedály a technologií vibrační zpětné vazby
Dvě řadicí páky a 13 tlačítek × pedály se stabilní protiskluzovou základnou ×
robustní přísavkový montážní systém × Rozsah otáčení volantu: 180 stupňů ×
vibrační zpětná vazba pro závodní efekty ve hře (Vibrační zpětná vazba musí být
podporována samotnou hrou.) (21746224)

1 799,-

Získejte až
2 500 Kč
zpátky!
Rozhodněte se teď pro multibalení originálního toneru HP a ušetřete až 2 500 Kč1
Tato nabídka má v sobě jednoduše vše:
mimořádné úspory a bezkonkurenční kvalitu tisku.2
Stačí si koupit dvojbalení nebo trojbalení
Stačí si koupit dvojbalení nebo trojbalení originálního toneru HP
a se službou cashback získáte až 2 500 Kč zpět!1
Originální toner HP
Nabídka platí od 1. listopadu 2018 do 30. dubna 2019. Omezeno na nejvýše dvě žádosti na zákazníka během platného období nabídky. Nabídka je platná pouze pro vybrané skladové jednotky. Další podrobnosti zjistíte na
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 naleznete 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 tonerové kazety HP 83A a
80A, určené pro tiskárny HP Pro M127 a Pro 400, s osmi značkami kazet jiného původu než HP. Podrobnosti naleznete na www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-2016.pdf.
© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění.
1

HP DeskJet IA 5075
All-in-One Printer
HP DeskJet 2630 All-in-One

1 099,-

Barevná multifunkční tiskárna, A4
Formát tiskárny: A4 × Rozlišení až 1 200 x 1 200 dpi × Rychlost černého tisku [str/min]: Až
7,5 str./min × Rychlost barevného tisku [str/min]: Až 5,5 str./min × 1x USB 2.0 × 1x WiFi
802.11b/g/n × Skener až 1 200 dpi
(30313436)

HP Deskjet IA 3785

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)

Samsung SL-M2026W

1 499,-

1 999,-

Nejmenší multifunkční
tiskárna na světě
Elegantni a barevny design
× Kompletni mobilni reseni
× HP Scroll Scan × Wifi ×
4800x1200dpi × rychlost tisku
8 str./min cernobile, 5,5 str/
min barevne × tiskárna vhodna
pro tisk ze sociálních medii
(30353126)

Laserová multifunkční tiskárna
Tiskněte, skenujte a kopírujte při vysokých rychlostech a pracujte rychlostí blesku
- až 10 str./min černobíle, až 7 str./min barevně. Připojujte se přes USB a přes
Wi-Fi. Rozlišení skeneru 1200 dpi. (31610078305)

HP Officejet 6950

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)

HP LaserJet Pro MFP M28w

2 999,-

Laserová multifunkční tiskárna, A4
Černobílý tisk, kopírování, skenování × kompaktní rozměry × rychlost tisku
(černobíle) - až 18 str./min × připojení - USB 2.0, WiFi × HP Smart Print,
AirPrint × výtěžnost náhradních tonerů 1 000 stran (303630272)

FOTOPAPÍR 100 LISTŮ A OFFICE
PAPÍR 500 LISTŮ ZDARMA
+ 3 ROKY ZÁRUKY PO REGISTRACI*

Epson L3050

CASHBACK 800 KČ

4 290,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 × WiFi a aplikace × tisk z mobilních zařízení × zařízení
3v1- tisk, kopírování, skenování × spotřební
materiál na 3 roky tisku v ceně (EC11CF46403)
*https://www.epson.cz/promotions/extended-warranty>;

Epson Expression Home XP-5100

Epson L3110

2 290,-

Černobílá multifunkční laserová tiskárna
Tisková hlava Epson Micro Piezo™ × konfigurace 400 trysky černá × 128 trysek pro
každou barvu × min. velikost kapky Inkoustová technologie pigment black and
Dye colour Inks × tiskové rozlišení 4.8000 x 1.200 dpi × tisk, skenování, kopírování
(EC11CG29402)

Epson WorkForce
Pro WF-C5710DWF

6 490,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)

Epson L4160

4 190,-

CASHBACK 650 KČ

Velkoobjemový tisk
Tento kompaktní model je snadným řešením pro velkoobjemový tisk. Rychlost tisku 10 str./min
černobíle, 5 str./min barevně. Skener 600x1200 dpi (EC11CG87401)

FOTOPAPÍR 100 LISTŮ A OFFICE
PAPÍR 500 LISTŮ 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)

3LCD EPSON EB-U42

18 990,-

Univerzální projektor pro firemní i domácí použití
Rozlišení 1920x1200 × optika objektivu 1.2 × digitální zoom × svítivost
3600 ANSI × kontrast 15 000:1 × základní ozvučení zajišťuje 2 W
reproduktor (EV11H846040)

ˇ

+ 3 ROKY ZÁRUKY PO REGISTRACI*

S KANCELÁŘSKÝM PAPÍREM
2500 LISTŮ ZDARMA

*https://www.epson.cz/promotions/extended-warranty>;

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

VÁNOČNÍ DÁRKY
ZDARMA KE KAŽDÉMU
TELEFONU A NOTEBOOKU
ku
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TŘI JEDNODUCHÉ KROKY
1

VYBERTE

Vyberte si svůj nový notebook
s Windows 10 a procesorem
Intel® Core™ i3, i5 nebo i7 nebo
chytrý telefon v hodnotě
3000,-Kč a více
www.comfor.cz/darek

2 PŘIJĎTE

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

Dárek k tele
f

u
on

aut
okamera

po
we
rbanka

K ZÍSKÁNÍ DÁRKU: FULLHD
AUTOKAMERY NEBO POWERBANKY

3 ZAREGISTRUJTE
www.comfor.cz/darek

Hned po registraci vám přijde shrnutí. Po kontrole správnosti vaší registrace vám odešleme
dárek - nejpozději však 16. dne od zadání (v případě objednávek přes internet)

PŘEHLED ZAŘÍZENÍ A PODMÍNKY AKCE NAJDETE
NA STRÁNCE WWW.COMFOR.CZ/DAREK
www.comfor.cz/mapa-prodejen

POČÍTAČE S WINDOWS 10 DOKÁŽOU VÍC. TAK JAKO VY.

www.comfor.cz/darek

