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Stáhněte si kuchařku!
25 receptů, jak používat 

nové Office:  
www.comfor.cz/kucharka





Tenký a lehký s čistým designem 
Windows 10 S/Home × 15.6" FullHD 
displej s rozlišením 1920x1080 × 
procesor Intel Core i3 8145U × RAM 
4GB DDR4 ×Intel® UHD Graphics 
620 × SSD 128GB × podsvícená 
klávesnice × HDMI × WiFi × 1x USB-C 
× 2xUSB × čtečka paměťových karet 
(LNN81N80098CK)

Lenovo IdeaPad S340

10 490,-
Dobře vybavený 
Windows 10 Home × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor Intel® 
Core™ i3-7020U × RAM 4GB × SSD 256GB × Intel HD Graphics 620 × numerická 
klávesnice × čtečka paměťových karet × DVD±R mechanika × HDMI ×
2x USB × WiFi (LNN81HN00N5CK)

Lenovo V130

9 990,-

Výkonný notebook s malou 
hmotností 
Windows 10 S/Home × 14“ Full HD 
displej s rozlišením 1920x1080 × 
procesor Intel® Core™ i3 -7020U × 
grafcká karta HD Graphics 620 × RAM 
4GB × SSD 128GB × WiFi × 2x USB 
× 1xUSB-C × HDMI × podsvícená 
klávesnice × čtečkapaměťových  
karet (LNN81F400U4CK)

Lenovo IdeaPad 330S

9 490,-
Aktivní v mnoha směrech 
Windows 10 Home  × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080  × procesor 
Intel® Core™ i5-8250U  × RAM 8GB  × 1TB+128GB SSD  × grafka NVIDIA GeForce 
s CUDA MX150 ×  čtečka paměťových karet × numerická klávesnice × 2xUSB × 1x 
USB-C × HDMI × WiFi  
(LNN81BG000LCK)

Lenovo IdeaPad 320

15 990,-



Bezpečnost a komunikace
Windows 10 Home × 15.6" Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × Intel Core i3 
8145U × RAM 8GB × Intel UHD Graphics 620 × SSD 256GB × 3x USB × WiFi × 
HDMI × čtečka paměťových karet (LNN81YE0070CK)

Internet a USB rozbočovač 
pro ultrabooky
3x USB 3.0 a 1x Ethernet 
GLAN RJ-45 port podporuje 
rychlosti 10 / 100 / 1000 
Mbps × napájení přes USB 
(29602278)

Moderní externí rámeček
Rozhraní USB 3.0 pro 
vysokorychlostní přenos dat (až 5 
Gbps), zpětně kompatibilní s USB 
2.0 × napájení z USB sběrnice × 
automatická instalace ovladačů × 
funkce Plug & Play × LED indikace 
(29602251)

Lenovo V15

i-tec USB 3.0 Metal HUB 3 Port + Gigabit Ethernet i-tec MYSAFE Easy 2,5" USB 3.0 Black

12 790,-

529,- 259,-

Více režimů - ideální možnosti
Windows 10 Home × 13,3“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor Intel® Core 
i3- 7100U × RAM 4GB × SSD 256GB × Intel HD Graphics 620 × podsvícená klávesnice × 
WiFi × 2 roky Basic Next Business Day On-Site Service - servis u zákazníka do druhého 
pracovního dne (D-TN-5378-N2-312S)

Dell Inspiron 13z 5378

13 990,-



Spolehlivý pracant do školy i kanceláře
Windows 10 Home × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor Intel® 
Core™ i5-8265U × RAM 4GB × SSD 256GB × Intel UHD Graphics 620 × numerická 
klávesnice × čtečka paměťových karet × HDMI × 3x USB × WiFi (HP-6BP18EA)

HP 250 G7

12 490,- 11 990,-*

*pro získání slevy na eshopu použijte slevový kód "HPSLEVA500" *pro získání slevy na eshopu použijte slevový kód "HPSLEVA1000"

Nejen práce, ale i zábava
Windows 10 Home × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × Intel® 
Core™ i3-7020U × RAM 8GB × SSD 256GB × Intel HD Graphics 620 × numerická 
klávesnice × DVD±RW × čtečka paměťových karet × HDMI × 2x USB × WiFi  
(HP-6UM46ES)

HP 250 G7

11 990,- 10 990,-*

Minimální hmotnost pro snadnou manipulaci
Windows 10 Home × 14“ displej s rozlišením 1366x768 × 
procesor Intel® Core™ i3-7020U × RAM 4GB × SSD 128GB × 
grafka Intel® HD Graphics 620 × WiFi HDMI × 3xUSB 
 (HP-6EB89EA)

*pro získání slevy na eshopu použijte  
slevový kód "HPSLEVA1000"

HP 240 G7

8 990,- 7 990,-*

Odolný notebook s dlouhou životností
Windows 10 Pro × 15.6" Full HD s rozlišením 1920x1080 × 
Intel Core i5 8265U × RAM 8GB × Intel UHD Graphics 620 × 
SSD 256GB × numerická klávesnice × podsvícená klávesnice 
× 2xUSB × 1xUSB-C × WiFi × HDMI × čtečka  
paměťových karet (HP-5PP64EA)

HP ProBook 450 G6

19 990,-



*pro získání slevy na eshopu použijte slevový kód "HPSLEVA1000"

10 990,-*

Komfortní ovládání bez namáhání  
a bolesti zápěstí a paží
Unikátní ergonomický tvar × nízká 
hmotnost × pogumovaný povrch × svislý 
úhel 60° pro perfektní polohu zápěstí 
× 2 palcová tlačítka × tlačítko volby 
rychlosti × mikro přijímač USB uložitelný 
do těla myši × dosah 10m × tlačítko 
pro vypnutí/zapnutí × napájení 1x AA 
baterie (2290105814)

Myš s extrémní výdrží baterie
Miniaturní přijímač Logitech® Unifying × extra rychlý posuv × laserové 
snímání pro plynulejší snímání pohybu na prakticky jakémkoli povrchu 
×výdrž baterie až 3 roky (217100337N)

Bezdrátová klávesnice vhodná ke Smart TV
Pohodlné a tiché klávesy × velký touchpad × multimediální 
klávesy × dosah 10 m × životnost baterií až 18 měsíců 
(202230999)

Verro Ergonomic Wireless Mouse

Logitech Wireless Mouse M705 nano Logitech Wireless Touch Keyboard K400 plus, 
USB, CZ layout

699,-

949,- 999,-

Rychlejší než blesk
Pokročilý optický senzor s rozlišením 10 000 DPI × nastavitelné RGB osvětlení 
× 8 programovatelných tlačítek × tlačítko pro nastavení DPI s LED indikací × 
software pro nastavení tlačítek, maker a světelných efektů × 1,8m opletený kabel 
(2290105836)

GXT 940 Xidon RGB  
Gaming Mouse

999,-

Yvi FX Wireless Mouse

299,- Růžovka na cesty
Kompaktní podsvícená myška × pogumované boky × dosah až 8m 
× rozlišení 800/1600DPI (21718826527)

Mydo Silent Wireless Mouse

249,-
Tichá jako myška
Technologie Silent Click redukuje hlasitost tlačítek až o 90% × tlačítko pro 
nastavení rychlosti (1000/1400/1800 DPI) × USB přijímač lze uložit do těla myši 
× dosah až 10m × vhodná pro praváky i leváky × 2xAA baterie (217188467, 
217188468, 217188469) 



Útok se smrtící přesností
Optický senzor Alienware s vysokým 
rozlišením až 12 000 DPI × spínače Omron 
s životností až 50 milionů kliknutí × 
Aplikace Alienware Command Center × 
6 programovatelných tlačítek × napájení 
1xAA baterií s výdrží až 300 hodin  
(D-D-AW310M-APJC)

Dell Alienware 310M bezdrátová herní myš

1 499,-
Ergonomická herní myš s duálním 
režimem napájení
Spínače Omron s životností až 50 milionů 
kliknutí × použití bezdrátově nebo s 
připojeným USB kabelem × Optický senzor 
s citlivostí až 16 000 DPI × RGB podsvícení 
s 16,8 miliony barev × aplikace Alienware 
Command Center × 7 programovatelných 
tlačítek × výdrž baterie až 2 týdny  
(D-D-AW610M-G-DAEM,  
D-D-AW610M-W-DAEM)

Dell Alienware 610M Drátová  
/ Bezdrátová herní myš 

1 999,-

Navržena pro vítězství
Ergonomický design × spínače Cherry MX Red s životností až 50 milionů 
sepnutí × RGB osvětlení AlienFX s 16,8 miliony barev × plně programovatelné 
klávesy × funkce Anti-Ghosting a N-Key rollover × Speciální váleček pro 
nastavení hlasitosti × opletený 2m kabel s konektorem USB 2.0
× rozložení kláves US (D-D-AW510K-G-WW, D-D-AW510K-W-WW)

Ergonomický herní headset s nadčasovým designem
Pasivní potlačení okolních ruchů × 50mm měniče se speciálními akustickými 
komorami × frekvenční rozsah 20 Hz - 40 kHz × virtuální prostorový zvuk 
7.1 × vysouvací směrový mikrofon s potlačením šumu × připojení přes 
vyměnitelný 3,5mm audio kabel nebo USB rozhraní × kompatibilní s PC 
(D-N-545-BBCG, D-N-545-BBCF)

Dell Alienware 510K Low-profile RGB Mechanická 
herní klávesnice 

Dell Sluchátka Alienware 510H 7.1. Gaming Headset 

3 749,-

1 999,-

Odezva 1ms a frekvence obnovování 240Hz
LCD monitor Full HD 1920x1080, IPS × 16:9 × 1ms × 240Hz × FreeSync 
× 350cd/m2 × kontrast 1000:1 × HDMI 2.0 × DisplayPort 1.2 × USB × 
sluchátkový výstup × nastavitelná výška × pivot × VESA (D-M-AW2720HF)

Dell Alienware AW2720HF herní monitor 27

11 990,-



Chytrá bezpečnostní Wi-Fi kamera 
Horizontální a vertikální rotace × Mobilní 
aplikace Tapo Camera  × Detekce pohybu,  
noční vidění až 8m × HD rozlišení  
1080p, microSD až 128 GB

Wi-Fi Mesh systém pro celou domácnost 
Rychlost až 1167 Mb/s × Mobilní aplikace Deco × Pokročilá rodičovská kontrola × 
3letá záruka × Internetová televize zdarma na 1 měsíc (517216616)

TP-Link Tapo C200 TP-Link Deco E4 (3-pack)

990,- 2 990,-

XBOX ONE X 1 TB  
+ Star Wars Jedi: Fallen Order

XBOX ONE - Bezdrátový ovladač 

7 590,-*

od 1 299,-

Hraní ve 4K
Vysoký dynamický rozsah × 4K Ultra HD pro vysoký jas a 
realistické zobrazení × originální bezdrátový ovladač pro 
XONE v balení × obsahuje plnou hru Star Wars Jedi: Fallen 
Order™ Deluxe Edition ke stažení (1904361059)

*cena platí od 22.2.-13.3. Poté 9 990,-

Originální bezdrátové ovladače na XONE
Jedinečný zážitek napětí, pohodlí a zážitku 
pouze s originálním ovladačem × realističtější 
úroveň vibrací × dosah až 3,5m  (1904201043, 
1904201044, 1904201052, 1904201064)



Předobjednejte nyní a získejte 
navíc Galaxy Buds+

Platí při objednávce Galaxy S20+ 
nebo S20 Ultra 5G od 11. 2. do 8. 3. 2020

Více informací na www.comfor.cz/microsite/samsung-s20



Profesionální videa bez třesu 
displej 6,7" AMOLED s rozlišením 2400x1080 ×  Android 10.0 × procesor 
Qualcomm Snapdragon 730  8jádrový × uživatelská paměť 128 GB × RAM 6 GB 
× slot na SD až 512 GB × zadní fotoaparát 64 Mp(f/1,8)  + 12 Mp(f/2,2) + 5 
Mp(f/2,4) + 5 Mp(f/2,2) × přední  fotoaparát 32 Mp × Jack (3,5mm) a USB-C × 
čtečka  otisků v displeji × dual SIM × rychlé nabíjení 25W × baterie 4500 mAh 
(95SG1097)

Samsung Galaxy A71

11 990,-

Samsung Galaxy A51

9 490,-
Čtyřnásobný fotoaparát pro každou situaci
displej 6,5" AMOLED s rozlišením 2400 x1080 × Android 10.0 
× 8jádrový procesor × uživatelská paměť 128 GB × RAM 4 GB 
× slot na Micro SD až 512 GB × zadní fotoaparát 48 Mp(f/2) + 
5 Mp(f/2,4) + 12 Mp(f/2,2) + 5 Mp(f/2,2) × přední fotoaparát 
32 Mp × elektronická stabilizace × Jack (3,5mm) a USB-C × 
čtečka otisků v displeji × dual SIM × rychlé nabíjení 15W × 
baterie 4000 mAh (95SG1088)

Bezkonkurenční výdrž pro nepřetržité nahrávání videa 
Ideální řešení pro použití v bezpečnostních kamerách, kamerách do auta a osobních 
kamerách × až 43 800 hodin (5 let) nepřetržitého záznamu × podpora videa ve 4K 
nebo FullHD × odolná vůči extrémním teplotám, vodě a magnetickému i rentgenovému 
záření

32GB................................399,-     (2055180377)
64GB................................799,-     (2055180378)
128GB..............................1 399,-  (2055180379)

Samsung PRO Endurance microSDXC Card

SSD disk, na který se můžete spolehnout
Kapacita 250 GB × Formát 2,5“ × Inovativní čipy 3D V-NAND × Zaručená hodnota 
300 TBW × Pokročilý řadič Samsung a vysokokapacitní vyrovnávací paměť Intelligent 
TurboWrite × Dynamic Thermal Guard × Vynikající ochrana dat šifrováním AES 256bit 
× Rychlost čtení až 540 MB/s a zápisu 520 MB/s × 98000/90000 IOPS (čtení/ zápis) × 
Záruka 5 let (20454125)

SSD 250GB Samsung 860 EVO SATA III

1 499,-

Předobjednejte nyní a získejte 
navíc Galaxy Buds+

Platí při objednávce Galaxy S20+ 
nebo S20 Ultra 5G od 11. 2. do 8. 3. 2020



Xiaomi Redmi Note 8 Pro

7 490,-
Baterie na 2 dny
displej 6,53" IPS s rozlišením 
2340x1080 × Android 9.0 Pie 
×procesor MediaTek Helio G90T 
8jádrový × uživatelská paměť 128 
GB × RAM 6 GB × slot na Micro 
SDXC až 256 GB × zadní fotoaparát 
64 Mp(f/1,9) + 8 Mp(f/2,2) + 2 
Mp(f/2,4) + 2 Mp(f/2,4) × přední 
fotoaparát 20 Mp × elektronická 
stabilizace × Jack (3,5mm) a USB-C 
× čtečka otisků × dual SIM × rychlé 
nabíjení 18W × baterie 4500 mAh 
(95XI207)

Telefon plný výkonu
displej 6,3" IPS s rozlišením 
2340x1080 × Android 9.0 
Pie × procesor Qualcomm 
Snapdragon 665 8jádrový × 
uživatelská paměť 64 GB × 
RAM 4 GB × slota na Micro 
SDXC až 256 GB × zadní 
fotoaparát 48 Mp(f/1,8) + 8 
Mp(f/2,2) + 2 Mp(f/2,4) + 2 
Mp(f/2,4)× přední fotoaparát 
13 Mp × elektronická 
stabilizace × Jack (3,5mm) a 
USB-C × čtečka otisků × dual 
SIM × rychlé nabíjení 18W × 
baterie 4000 mAh (95XI237)

Xiaomi Redmi Note 8T

5 490,-

Provedení se zvýšenou odolností
Rychlost čtení až 400 MB/s × vestavěný kabel × 
kompatibilní s PC i Mac × rozměry: 95 mm  
x 67 mm x 10 mm (20409107092, 20409107090)

Ext. SSD WD My Passport GO USB3.0 

500GB.......... 2 199,-
1TB............... 3 999,-

Kompaktní design do kapsy
Rychlost čtení až 550 MB/s × 
kapacita 500 GB × konektor USB 
3.1 typ C × odolný vůči nárazům 
a vibracím × odolný proti dešti, 
postříkání, rozlití i prachu (IP55) × 
kompatibilní s PC i Mac × v balení i 
kabel USB typ C – typ C a adaptér USB 
typ C – typ A (2050029502)

SanDisk Extreme Portable SSD 500GB 

2 499,-

SanDisk Ultra Flair 16GB USB .....................199,-   (2050024081 )  
SanDisk Ultra Flair 32GB USB .....................249,-   (2050024083)
SanDisk Ultra Flair 64GB USB .....................449,-   (2050024085)
SanDisk Ultra Flair 128GB USB ...................749,-   (20500240867)

Stylový, elegantní a kovový flash disk
Přenosová rychlost až 150 MB/s × šifrování 
přes  SanDisk Secure Access software (vyžaduje 
stažení): chrání vaše soukromé soubory heslem 
(128 -bit AES šifrování) × USB 3.0

SanDisk Ultra Flair USB 3.0 černá

Fotomobil, který vám vyrazí dech
displej 6,47" AMOLED s rozlišením 2340x1080 × Android 9.0 Pie × 
procesor Qualcomm Snapdragon 730 8jádrový × uživatelská paměť  
128 GB × RAM 6 GB × zadní fotoaparát s optickým zoomem  
108 Mp(f/1,7) + 12 Mp(f/2) + 20 Mp(f/2) + 2 Mp(f/2,4) × přední 
fotoaparát 32 Mp × optická stabilizace × Jack (3,5mm) a USB-C × 
čtečka otisků v displeji × dual SIM × rychlé nabíjení 30W × baterie 
5260 mAh (95XI252)

Xiaomi Mi Note 10 (6GB/128GB)

14 990,-



Xiaomi Redmi Note 8T

4 699,-
4 229,-*

3 099,-

1 690,-

2 599,-
2 339,-*

Bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením hluku 
Kvalitní bezdrátová sluchátka s čistým zvukem a výraznými basy × výdrž baterie 
až 30h × lehká skládací konstrukce × intuitivní dotykové ovládání × multifunkční 
tlačítko na mušlích × vestavěný mikrofon tlumící ozvěny × rychlé nabíjení  
(C4-0000000000005)

Skutečně bezdrátová sluchátka 
do uší 
Výdrž až 100 h s nabíjecím pouzdrem 
× pogumované špunty pevně 
drží v uchu a tlumí okolní ruchy × 
skvělý zvuk, důrazné basy × chytré 
párování × multifunkční tlačítko 
přímo na sluchátkách × integrovaný 
mikrofon rušící ozvěnu × pouzdro 
slouží i jako powerbanka  
3200 mAh (C4-0000000000002)

Bezdrátová sluchátka s aktivním 
potlačením hluku 
Kvalitní bezdrátová sluchátka s čistým zvukem 
a výraznými basy × výdrž baterie až 15 h × 
lehká skládací konstrukce × multifunkční 
tlačítko na mušlích × vestavěný mikrofon 
tlumící ozvěny (C4-0000000000003)

5 990,-
True Wireless bezdrátová sluchátka 
s aktivním potlačením hluku 
Mikrofon × měnič 6 mm × fr. rozsah 20-
20000 Hz × Bluetooth × NFC × ovládání 
hlasitosti na sluchátku × adaptivní 
nastavení zvuku × hlasový asistent 
× ergonomické provedení × rychlé 
nabíjení USB-C × výdrž až 24 hodin 
(98967634587, 98967634588)

Sony True Wireless WF-1000XM3

1 290,-

1 999,-

Lehká bezdrátová sluchátka 
Mikrofon × měnič 30 mm × fr. 
rozsah 20–20000 Hz × Bluetooth × 
ovládání hlasitosti na sluchátku × 
rychlé nabíjení × výdrž až 35 hodin 
(989676345445, 989676345446)

Sony Bluetooth WH-CH510

Philips TAPH805

Philips SHB2515

Niceboy HIVE pods 2

Philips TABH305

8 990,-
Špičková bezdrátová sluchátka  
s aktivním potlačením hluku 
Mikrofon × konektor mini jack × 
měnič 40 mm × fr. rozsah 4–40000 
Hz × Bluetooth × NFC × Hi-Res 
Audio × ovládání hlasitosti na 
sluchátku × rychlé nabíjení USB-C 
× výdrž až 30 hodin (98967634575, 
98967634576)

Sony Hi-Res WH-1000XM3

999,-
899,-*

Bezdrátová sluchátka 
15 hodin přehrávání × doba nabíjení 2–3 
hodiny × 32 mm neodymové akustické 
reproduktory × mikrofon s funkcí potlačení 
ozvěny × lehká skládací konstrukce ×  
multifunkční tlačítko pro snadné ovládání  
(C4-0000000000004)
*pro získání slevy na eshopu  
použijte kód "PHIL10"

Philips TAUH202

*pro získání slevy na eshopu  
použijte kód "PHIL10"

*pro získání slevy na eshopu  
použijte kód "PHIL10"

Skutečná bezdrátová svoboda 
Bluetooth 5.0+EDR × skvělý zvuk s 
technologií MaxxBass × výdrž až 35 hodin 
× voděodolná (stupeň krytí IPX5) × 
hands-free telefonní hovory × dotykové 
ovládání × Smart buttons - ovládání 
přehrávání, hlasitosti a hovorů ze sluchátek × 
autopárování (95SMT2208)



Tisk na dálku s aplikací HP All-in-One Printer Remote
Inkoustová multifunkční barevná tiskárna × skener × kopírka × A4 ×
10 stran za minutu černobíle × 7 stran za minutu barevně ×
rozlišení 4800x 1200dpi × LCD × duplex × ePrint × USB 2.0 ×
WiFi (30313438)

Barevná multifunkční tiskárna
Inkoustová multifunkční, A4 tiskárna, skener, kopírka × 7.5 stran za minutu 
černobíle × 5.5 stran za minutubarevně × 4800x1200dpi × AirPrint × USB 2.0 × 
WiFi (30313436)

První tanková laserová tiskárna
Toner až na 5000 stran v balení × Laserová černobílá tiskárna multifunkční × A4 tiskárna ×  
skener × kopírka × 20 stran za minutu × 600x 600dpi × 64MB × LCD displej × 
Auto-On/Auto-Off × AirPrint × USB 2.0 × WiFi (30363169)

Oboustranný tisk, kopírování i skenování
Inkoustová tiskárna multifunkční × A4 tiskárna × skener × kopírka × 18 stran  
za minutu černobíle × 10 stran za minutu barevně × 4800x 1200dpi × 256MB,  
barevný dotykový LCD × automatický podavač (ADF) × duplex  × AirPrint ×  
USB, WiFi (30313409)

Extra levný barevný tisk 
Zapomeňte na inkoust díky extrémně nízkým nákladům na tisk !!! Vytiskněte 
až 15 000 stran černobíle a 8 000 stran barevně s XXL kazetami v balení × 
tisk, kopirovani, skenovani × 4800x1200dpi × bezokrajovy tisk × Wif Direct 
(30313442) 

Tisk, kopírování, skenován
Laserová multifunkční A4 tiskárna 
× skener × kopírka × 20 stran za 
minutu černobíle ×1200x1200dpi 
× 128MB × LCD × USB 2.0 
(303630323)

HP DeskJet IA 5075 All-in-One Printer

HP DeskJet 2630 All-in-One

HP Neverstop Laser 1200w HP Officejet 8013

HP Ink Tank Wireless 415 All-in-One

HP Laser 135A

1 890,-

1 090,-

6 990,- 1 990,-

2 990,-

2 790,-



Oboustranný tisk, kopírování i skenování
Inkoustová tiskárna multifunkční × A4 tiskárna × skener × kopírka × 18 stran  
za minutu černobíle × 10 stran za minutu barevně × 4800x 1200dpi × 256MB,  
barevný dotykový LCD × automatický podavač (ADF) × duplex  × AirPrint ×  
USB, WiFi (30313409)

Multifunkční zařízení 4v1
automatický oboustranný 
barevný tisk formátu A4 a  
skeneru, kopírky a faxu × 
PrecisionCore a oddělené 
vysokokapacitní inkousty 
DURABrite Ultra × barevná 
dotyková obrazovka × Wi-Fi  
× USB × Gigabit Ethernet 
× NFC × vstupní zásobníky 
papíru 330 listů × 
výstupní zásobník 150 listů 
(EC11CG02401)

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)

Nízké náklady na tisk dokumentů i fotografií
Inkoustová tiskárna multifunkční, A4, tiskárna, skener, kopírka × 33 stran za 
minutu černobíle, 15 stran za minutu barevně × 5760x 1440dpi × USB, WiFi 
(EC11CG86405)

Plnohodnotný projektor v piko těle
Ultra kompaktní mobilní laserový projektor × Univerzální použití kdekoliv / kdykoliv s 
360° instalací × Svítivost 2 000 Lumenů, 2 500 000 : 1 × Velikost obrazu až 150“
 × HDMI, USB × Bezdrátové streamování přes externí dongle (Amazon Fire TV, Google 
Chromecast, Roku) × Bluetooth pro bezdrátové připojení externích reproduktorů × 
Vestavěné 5W reproduktory (EV11H914140)

Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF

Epson L4160

Epson L3150

EPSON EF-100W

8 890,-

6 990,-

4 490,-

23 390,-

*www.epson.cz/zaruka

Mimořádně úsporný tisk 
Multifunkčni tiskarna × tankový systém s doplnitelným inkoustem × A4 × přimo 
v baleni inkoust na 14 600 stran × rychlost tisku (ISO) 10 stran černobile × 5 stran
barevně × integrovany LCD displej × USB × WiFi × WiFi Direct (EC11CH42403)

Epson L3160

4 990,-
+ 3 ROKY ZÁRUKY PO REGISTRACI*+ 3 ROKY ZÁRUKY PO REGISTRACI*

+ 3 ROKY ZÁRUKY PO REGISTRACI*

+ 100X FOTOPAPÍR 10X15CM

TRADE IN SLEVA 2 000,- KČ

+ 100X FOTOPAPÍR 10X15CM



Pomoc v pohodlí domova!

Jsou vaše data v bezpečí?

Neztrácejte čas a nervy  
se svým počítačem!

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.

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
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• Roční úroková sazba (p.a.) 23,83 % 
• RPSN 26,70 % 

PŘÍKLAD SPLÁCENÍ


