
POSLEDNÍ ŠANCE

3. ROK ZÁRUKY 

ZDARMA*

*Na všechny notebooky. Akce platí na všechny notebooky z vydání novin 
a katalogu COMFOR  10/2017 zakoupené v jeho platnosti. Prodloužení záruky 
získá zákazník po registraci notebooku na www.comfor.cz/zaruka

Zákazník J.D.: „S prodavači nebyl nejmenší problém v komunikaci, byli 
ochotní poradit s nákupem a dát konkrétní doporučení.“ 10 / 2. 10.–5. 11. 2017





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!

Lenovo Yoga 300

5 999,-

Tenké a lehké provedení s 
dlouhou výdrží baterie.
Windows 10 × 15,6“ HD displej s 
rozlišením 1366x768 × procesor 
Intel® Celeron N3350 × RAM 4GB 
× HDD 500GB × grafika Intel® HD 
Graphics 500 × DVD vypalovačka 
× numerická klávesnice×  Wi-Fi 
802.11 ac (LNN80TG0047CK)

Notebook do domácnosti i do firmy
Windows 10 × 15,6“ HD displej s rozlišením 1366x768 × procesor Intel® Celeron 
N3060 × RAM 4GB × HDD 500GB × grafika Intel® HD 400 × DVD vypalovačka × 
numerická klávesnice × WiFi 802.11a/b/g/n/ac (Z2Z08ES)

Lenovo V110

HP 250 G5 HP 255 G5

8 699,-

8 490,- 8 490,-
Pracujte bez obav na odolném notebooku
Windows 10 × 15,6“ HD displej s rozlišením 1366x768 × 4jádrový procesor AMD E2-7110 
× RAM 4GB × SSD 128GB × grafika AMD Readon R2 × DVD vypalovačka × numerická 
klávesnice × WiFi 802.11a/b/g/n/ac (Z2Y01ES)

9 398,-*

6 698,-*

* cena včetně záruky bez akce "3. rok záruky zdarma“

9 189,-* 9 189,-*



Radost z obrazu
Windows 10 × 15,6“ HD displej s rozlišením 1366x768 
× procesor Intel® Pentium®4405U × RAM 4GB × HDD 
500GB × DVD vypalovačka × grafika Intel® HD 510 × 
numerická klávesnice (LNN80UD001GCK)

Odolná konstrukce, která chrání notebook
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor 
AMD A6-7310 × RAM 4GB × SSD 128GB × graficka karta AMD Radeon 
R4 × DVD vypalovačka × numerická klávesnice × WiFi 802.11a/b/g/n/ac 
(X0P89EA)

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 IdeaPad 110

HP 255 G5

Lenovo V110

8 999,-

9 990,-

9 299,-

Obsah v plných detailech
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 
× procesor Intel Pentium N3710 × RAM 4GB HDD 1TB × 
grafická karta Intel HD 405 × DVD vypalovačka × WiFi 802.11b 
(185-R541SA-DM464T)

ASUS R541SA

9 999,-

* cena včetně záruky bez akce "3. rok záruky zdarma“

9 998,-*

9 698,-*

10 689,-* 10 689,-*



Výkonný a rychlý
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 
1920x1080 × procesor Intel® Core i5-7200U × 
RAM 8GB × SSD 256GB × DVD vypalovačka × 
grafika AMD Radeon R7 M445 4G × podsvícená CZ/
SK numerická klávesnice × WiFi 802.11ac  × 
DELL NextBusiness day – 2 letá záruka. Servis do 
druhého pracovního dne u zákazníka  
(D-N-5567-N2-516K)

DELL Inspiron 15 5000 (5567)

18 999,-

Spolehlivý pracovní nástroj
Windows 10 × 15,6“ HD displej s rozlišením 1366x768 × procesor Intel® Core  
i3-6006U × RAM 4GB × HDD 1TB × grafika Intel® HD Graphics 520 × 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-N2-311S)

DELL Inspiron 15 3000 (3567)

11 999,-
Samostatná grafika, prémiové šasi
Windows 10 × 15,6“ HD displej s rozlišením 1366x768 × procesor Intel Core i3-6006U 
× RAM 4GB × HDD 1TB × DVD vypalovačka × grafická karta AMD Radeon R7 M440 
2GB × čtečka paměťových karet × Podsvícená CZ/SK numerická klávesnice  × 2 roky 
Basic Next Business Day On-Site Service - servis u zákazníka do druhého pracovního dne 
(D-N-5567-N2-311S)  

DELL Inspiron 15 5000 (5567)

13 999,-

Odolná konstrukce s propracovanými detaily
Windows 10 × 15,6“ HD displej s rozlišením 1366x768 × 
procesor Intel® Core™ i3-6006U × RAM 4GB × HDD 500GB × 
grafická karta Intel® HD 520 × DVD vypalovačka × numerická 
klávesnice × WiFi 802.11a/b/g/n/ac (LNN80TL00HDCK

Lenovo V110

10 799,-
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20 198,-*

* cena včetně záruky bez akce "3. rok záruky zdarma“* cena včetně záruky bez akce "3. rok záruky zdarma“

11 798,-*

10 689,-*

12 998,-* 14 998,-*



14 698,-*

14 998,-*

9 189,-*

10 189,-* 17 689,-* 26 589,-*

14 998,-*

* cena včetně záruky bez akce "3. rok záruky zdarma“

Výkon pro náročné
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor 
Intel® Core™ i5-6260U × RAM 8GB × HDD 1TB + 128SSD × grafika Intel® 
Iris 540 × podsvícená + numerická klávesnice (F1F01EA)

Mmoderní 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)

Zvýšená odolnost, která chrání notebook v náročné 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)

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 M430 2GB × DVD 
vypalovačka × numerická klávesnice 
× WiFi 802.11 ac (LNN80TL0108CK)

Vždy dostatek zábavy 
Windows 10 × 15,6“ HD displej s rozlišením 1366x768 × procesor Intel® 
Core™ i5-6200U  × RAM 4GB × HDD 1TB × grafika NVIDIA GeForce 920MX 
DDR3L 2GB × WiFi ac × numerická klávesnice (LNN80SM00HTCK)

9 490,-

8 490,-

13 699,-

13 999,-

HP 250 G6

HP 250 G6

Lenovo V110

Lenovo Ideapad 310

HP Envy 15-as000nc

24 990,-
Zjednodušená cloudová správa IT potřeb
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor 
Intel® Core™ i5-7200U × RAM 4GB × SSD 256GB × grafika Intel® HD 620 
× DVD vypalovačka × numerická klávesnice × WiFI 802.11a/b/g/n ac 
(1XN53EA)

HP 250 G6

16 490,-

Praktický ve všech směrech
Windows 10 × 15,6“ HD displej × procesor Intel® Core™ i5-6200U × RAM 
8GB × HDD 1TB × DVD vypalovačka × grafika AMD Radeon R5 M330 2G ×
numerická klávesnice (LNN80Q700RFCK)

Lenovo IdeaPad 300

13 999,-



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

NEZATĚŽUJTE CASHFLOW 
– PRACOVNÍ NOTEBOOK OD 999 Kč MĚSÍČNĚ

* cena včetně záruky bez akce "3. rok záruky zdarma“

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  

Špička ve třídě manažerských notebooků. Když nechcete ztrácet čas vybíráním. 
Windows 10  Professional × 14“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor Core i5-
7200U × RAM 8GB × SSD 256GB × grafika Intel® HD 620 × podsvícená klávesnice, čtečka 
otisku prstu × WiFi 802.11ac  

ThinkPad X1 Carbon  
jako pracovní notebook*

1 999,-

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

Dell Vostro 3568 jako pracovní notebook*

COMFOR Integra I55 jako pracovní počítač* Acer TMX349 jako pracovní notebook*

999,-

1 399,- 1 999,-

Měsíčně na 3 roky

Měsíčně na 3 roky Měsíčně na 2 roky

Měsíčně na 3 roky

Za počítač a služby při platbě hned 37 266,- 

Za notebook a služby při platbě hned 50 466,- Za notebook a služby při platbě hned 49 938,- 

Za notebook a služby při platbě hned 61 075,- 

Za notebook a služby při platbě hned 73 635,- 

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

Lenovo ThinkPad T470 jako pracovní notebook*

1 669,-
Měsíčně na 3 roky





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)

ALIGATOR R20 eXtremo

1 499,-

Kompaktním telefonem 
s vysokým výkonem
Android 6.0 × 5“ displej 
s rozlišením 1280x720 × 
procesor MT6737T × RAM 
2GB × vnitřní paměť 16GB 
× DualSIM × fotoaparát 
13Mpx, přední 5Mpx 
(95HW151, 95HW152, 
95HW153)

Senzor otisku prstů
5,2“ displej s rozlišením 
1920x1080 ×  procesor 
HUAWEI Kirin 955 ×  RAM 
3GB ×  vnitřní paměť 
32GB ×  fotoaparát 
12Mpx, přední 8Mpx ×  
WiFi 802.11.a/b/g/n/ac 
(95HW423, 95HW424, 
95HW425)

HUAWEI Y6 2017

HUAWEI P9 DS

3 999,-

9 999,-

Moderní funkce v 
klasické konstrukci
OS Nokia × 2,8“ displej 
s rozlišením 320x240 
× RAM 16MB × 
microSD × klávesnice × 
microUSB × Bluetooth 
3.0 × fotoaparát 2Mpx, 
přední 2Mpx (95NK055, 
95NK056)

Nokia 230 Dual SIM

1 799,-

Vysokokapacitní baterie 
- funkce powerbanky pro 
ostatní zařízení
Android 6.0 × 5,5“ Full HD 
displej s rozlišením 1920x1080 
× osmijádrový procesor 
Qualcomm Snapdragon505 
MSM8937 × RAM 3GB × vnitřní 
paměť 32GB × SD karta až 
128GB × fotoaparát 8 Mpx 
přední, 16 Mpx zadní × WiFi 
802.11 b/g/n (185M-ZC553KL-
4H033, 185M-ZC553KL-4J034, 
185M-ZC553KL-4G032)

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

Asus ZenFone 3 Max

Huawei P10 DS

5 999,-

14 499,-



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

Když se snoubí styl s 
funkčností
Android 7.0 × 5“ LCD displej 
s rozlišením 1280x720 × 
čtyřjádrový procesor × RAM 2GB 
× vnitřní paěť 16GB × microSD 
až 256GB × fotoaparát 13Mpx, 
přední 5Mpx × WiFi 802.11 
b/g/n (95SG1081, 95SG10812, 
95SG10811)

3 690,-
4 990,-

Bezrámečkový design
Profesionální 24“ monitor Samsung s pokročilým rozlišením WQHD 2560x1440 × ideální 
pro efektivní multi-tasking × disponuje portem USB typu C a HDMI × typ panelu PLS 
× odezva 5 ms × poměr stran 16:9 × obnovovací frekvence 60 Hz × jas 300 cd/m2 × 
kontrastní poměr 1000:1 × podporuje 16,7 milionů barev × samozřejmostí je možnost 
naklonění obrazovky, ale také montáže na stěnu (20884227231)

Elegantní prohnutý monitor s rozlišením Full HD 
Mnohem hlubší zakřivení obrazovky × technologie Active Crystal Color od Samsungu × 
úžasné zážitky ze hry s technologií AMD FreeSync × nádherný design × 27“ VA displej s 
jasem 250 cd/m2 × statický kontrast 3000:1 × doba odezvy 4 ms × poměr stran 16:9 × 
rozhraní DisplayPort, HDMI, D-Sub, sluchátkový konektor × reproduktor

24“ Samsung S24H850 WHQD 27“ Samsung C27F591 FullHD

8 990,- 7 790,-

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

Nová cena: 5 990,-

Voděodolné telefony  
nyní za super cenu!

Přijďte si pro Samsung  
Galaxy A 2017



Voděodolné telefony  
nyní za super cenu!

Přijďte si pro Samsung  
Galaxy A 2017

6 990,- 8 990,-

Voděodolnost a prachuvzdornost (IP68) 
Perfektní přední i zadní fotoaparát  

Moderní design ze skla a kovu



Když chybí Gigabit 
Ethernet port
Pro snadný přístup do 
10/100/1000 Mbps sítě. 
1x USB 3.0 konektor 
(29602279)

Výrazně zvýší komfort při používání Vašeho notebooku
Je vybavena dvěma grafickými výstupy, díky kterým můžete využívat prakticky jakýkoli displej.  HDMI rozhraní Vám umožní přenášet obraz spolu se zvukem, zatímco DVI-I rozhraní 
využijete zejména pro připojení k profesionálním  monitorům s podporou nejvyšších rozlišení. Grafický čip podporuje Full HD+ rozlišení (2x 2048 x 1152 pixelů)  a díky vlastnímu 
výkonnému grafickému řadiči nezatěžuje dokovací stanice Váš notebook, tablet nebo PC. Gigabit Ethernet, 2x USB 3.0 port (z toho 1x USB 3.0 nabíjecí port s BC 1.2 také pro tablety), 
4x USB 2.0 port, audio výstup, vstup pro mikrofon, pro notebook ultrabook, tablet s Windows 8.0 a novější (29602211)

Bezdrátová myš i-tec BlueTouch 244

Skvěle padne do ruky
Bezdrátová optická myš s 
rozhraním Bluetooth 3.0 pro 
pohodlné a přesné ovládání 
Vašeho notebooku, tabletu 
nebo PC. 6-tlačítkek, operační 
dosah až 10 m (29602214)

359,-
Síťový adapter i-tec Metal Gigabit

Dokovací stanice i-tec USB  
3.0 Dual Video

429,-

2 449,-

Nabíjejte až 5 USB  
zařízení současně
Síťová USB nabíječka pro mobilní telefony, tablety, navigace, 
powerbanky × všechny USB porty DC 5 V / max. 2,4 A (celkem až 8A). 
Speciální identifikační obvody pro iPad/iPhone a Samsung (29602232)

499,-
Nabíječka i-tec SMART USB 5

Bezdrátově propojite 
notebook s telefonem
Miniaturní adaptér 
USB vybaví počítač 
technologií Bluetooth 
4.0 (Smart Ready) × 
nejnovější technologie 
s nízkou spotřebou a 
bezdrátovým dosahem 15 
m (2196910651)

S nastavitelným mikrofonem a výkonným zvukem
Výkonný zvuk × měkké a pohodlné náušníky × nastavitelný 
mikrofon a hlavový pás (216651636)

Myš TRUST Carve

Pohodlná optická myš
Myš s USB konektorem 
vhodná pro veškeré počítače s 
portem USB × se 3 tlačítky a 
kolečkem × moderní optický 
senzor poskytuje rychlou 
odezvu a vysokou přesnost 
(217182521)

129,-
Adapter TRUST Bluetooth 4.0

Náhlavní sada TRUST GXT  
310 Gaming Headset

399,-

499,-

Vysoce citlivý stolní 
mikrofon
Vysoce citlivý stolní 
mikrofon na stojánku × pro 
konverzaci, hraní her, zpěv 
apod. × nastavitelný úhel 
(21665120)

139,-
Mikrofon TRUST Primo



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)

Tiskněte výjimečně kvalitní fotografie
Multifunkční inkoustová tiskárna A4 - tiskárna, kopírka, 
skener). 5 barevných náplní Claria Premium. Dotykový 
barevný 2,5“ displej. Konektory USB + WiFi, tisk z 
mobilních zařízení (EC11CE81402CE)

Dejte sbohem inkoustovým kazetám – získejte 
dostatek inkoustu na dva roky 
Multifunkční tankový systém s levným provozem a 
rozšířenou výbavou (display, četčka karet). Wi-FI / USB
připojení. 3 letá záruka po registraci (EC11CF45401)

Epson L382 

EPSON L486

Tiskárna 4 v 1 s rychlým oboustranným tiskem
Rychlý tisk podnikové kvality: 20 str./min černobíle a 
10 str./min barevně5 × možnosti připojení  Wi-Fi × 
zásobník papíru s předním plněním - kapacita 250 listů 
× bezplatné aplikace od společnosti Epson pro mobilní 
tisk2: Tiskněte a skenujte odkudkoli2 (EC11CF24402)

3 990,-
EPSON Expression Home XP-342

Epson WF-3720DWF

Epson Ex. Premium XP-530

1 690,- 2 290,-

5 790,-

Multifunkční tiskárna s inkoustovým 
tankovým systémem 
 Nabízí rychlý a nenákladný barevný tisk, 
kopírování a skenování. Připojení přes rozhraní 
USB nebo Wi-Fi pro snadný mobilní tisk.  
(EC11CF44401)

EPSON L386

4 590,-

4 399,-

Jednoduché použití a hromada inkoustu přímo
v ceně
Multifunkční zařízení pro snadný levný tisk. V balení
420 ml inkoustu na 19 500 stran. Rozhraní USB. Záruka
3 roky nebo 30 000 stran (C11CF43402)

*Akce cashback: Jak požádat o vrácení peněžní častky? 1. Kupte si vybranou tiskárnu mezi 15. 8. 2017 a 31. 12. 2017.    
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.

Promítá špičkový obraz v rozlišení Full HD s třikrát 
jasnějšími barvami
Projekční technologie 3LCD. LCD panel. Rozlišení WUXGA, 
1920 x 1200. Poměr stran 16:10 . Kontrastní poměr  
15 000 : 1. Lampa 200 W, 5.000 h (V11H722040)

EPSON EB-U32

18 990,-

CASHBACK 650 KČ!*

CASHBACK 950 KČ!*

Akce cashback sleva 800 Kč! *



Barevná multifunkční tiskárna A4 
Tiskárna, skener, kopírka × maximální měsíční zatížení až 1000 stran × snadné 
připojení pomocí USB a WiFi × rychlost černého tisku až 9,5 str./min. × barevný 
tisk až 6,8 str./min × automatický oboustranný tisk (30353110)

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 DeskJet GT 5820 All-in-One

HP Deskjet IA 4535 HP Officejet 6950

4 690,-

1 999,- 2 499,-

HP Deskjet IA 3635

1 399,-
Tiskárna, která narušuje nudné 
provedení domácích tiskáren
Využíjte bezdrátový tisk. Připojení k tiskárně je 
možné přímo pomocí funkce WiFi
Direct nebo běžným způsobem. Tisk z chytrých 
telefonů a tabletů je tak velmi snadný a
rychlý. Mobilní aplikace HP All-in-One Printer 
Remote nabízí spoustu šikovných funkcí
jako skenování přímo do chytrého mobilního 
telefonu či tabletu nebo z nich můžete
mít dokonalou kontrolu o stavu hladiny 
inkoustů (30353117)

+ 1000 KČ NA DALŠÍ NÁKUP NA WWW.COMFOR.CZ*

*Pro uplatnění nákupu se zaregistruj na www.comfor.cz/bonus

Až 8000 stránek bez ztráty jediné kapky
Barevná multifunkční tiskárna, skener a
kopírka A4 × revoluční HP Ink Tank System
= žádné cartridge a velkoobjemový tisk
× extrémně nízké náklady na stránku
společně s vysokou kvalitou tisku ×
rychlost tisku černobílý – až 8 str./min,
barevný – až 5 str./min × připojení – USB
2.0, WiFi (30313431)



*Pro uplatnění nákupu se zaregistruj na www.comfor.cz/bonus

KOMBINUJTE ORIGINÁLNÍ INKOUSTOVÉ KAZETY HP 364 A UŠETŘETE
Vyberte si jednu ze tří kombinací a ušetřete při nákupu originálních inkoustových kazet HP 364 –  400 Kč, 550 Kč nebo 800 Kč.1  

A profitujte z legendární kvality tisku.2  Podrobnosti nabídky naleznete na hp.com/cz/ink-cashback

1 Platí pouze do 31. října 2017. Nabídka je omezena na tři slevy na zákazníka. Nabídka je platná pouze pro vybrané skladové jednotky. Další podrobnosti zjistíte na hp.com/cz/ink-cashback.  
2 Studie Buyers Laboratory Inc. z roku 2013, zadaná společností HP, porovnává originální inkoustové kazety HP (21, 21XL, 22, 22XL, 56, 57, 140XL, 141XL, 300XL, 350, 350XL, 351, 351XL) s doplněnými a repasovanými kazetami 

průměrného výkonu, které se prodávají v zemích EMEA. Podrobnosti: buyerslab.com/products/samples/HP-Inkjet-Cartridges-vs-EMEA-Refilled-Cartridges.pdf.
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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



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 8, 9, 10/2017 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


