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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)

Lenovo Yoga 300

5 999,-

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)

Nejlevnější notebook s numerickou klávesnicí, jaký můžete mít
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)

Lenovo V110

Lenovo V110 Lenovo IdeaPad 110

9 299,-

8 290,- 8 999,-
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)

 + Office 365 ZDARMA!



Nejlevnější notebook s procesorem  
Intel Core i5
Windows 10 × 15,6“ HD displej s rozlišením 
1366x768 × procesor Intel® Core™ i5-6200U × 
RAM 4GB × HDD 1TB × grafická karta AMD R5 
M430 2GB × DVD vypalovačka ×
numerická klávesnice  
× WiFi 802.11 ac  
(LNN80TL00YYCK)

Skutečně všestranný pomocník na práci
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 Next Business Day On-Site Service - servis  
u zákazníka do druhého pracovního dne 
(D-N-5567-N2-311S)

Lenovo V110

DELL Inspiron 15 5000 (5567)

12 699,-

13 999,-

Výkon pro nikdy nekončící 
multimediální zážitky
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s 
rozlišením 1920x1080 × procesor Intel® 
Core  i3-6006U × RAM 4GB × HDD 1TB × 
grafika AMD R5 2GB × DVD vypalovačka 
× CZ/SK klávesnice × WiFi 802.11ac × 2 
roky Next Business Day On-Site Service  
- servis u zákazníka do druhého 
pracovního dne (D-N-3567-N2-313S)

DELL Inspiron 15 3000 (3567)

13 999,-

Notebook 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 R5M430 2GB × DVD 
vypalovačka × numerická klávesnice × WiFi 802.11 ac (LNN80TL0108CK)

Lenovo V110

12 999,-
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Stvořen pro hry
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 
1920x1080 × procesor Intel® Core i5-7300HQ × 
RAM 16GB × HDD 1TB + 256GB SSD  × grafická 
karta NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti GDDR5 4 GB 
× podsvícená klávesnice s numerikou × WiFi 
802.11ac (LNN80WK00MBCK)

Lenovo Legion Y520

29 999,-

Zvládne jakýkoliv úkol díky procesoru Intel® Celeron
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)

Lenovo IdeaPad 320

9 999,-
Tenký, lehký a stylový, vybaven pro multimédia
Windows 10 × 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, 187003106128, 187003106129) 

Acer Swift 1

11 999,-

Přesný touchpad a pohodlná klávesnice
Windows 10 × 15,6“ LED HD displej s rozlišením 1366x768 × 
procesor Intel® Quad-Core Pentium® N3710 × RAM 4GB × HDD 
1TB × grafická karta Intel® HD × numerická klávesnice × WiFi 
802.11bgn (185-R517SA-XO211T)

ASUS R517SA

8 999,-



Výkon pro nikdy nekončící multimediální zážitky
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 3567

11 999,-

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 + 128SSD × integrovaná 
grafická karta × numerická klávesnice × WiFi 
802.11 ac (LNN81BG000FCK)

Klávesnice Halo na podložce Create Pad a stylusem 
 s opravdovým inkoustem
Android 6.0.1. × 10,1“ Full HD IPS displej s rozlišením 1920x1200 × 
procesor Intel® Atom™ x5-Z8550 × RAM 4GB × vnitřní paměť 64GB eMMC 
× microSD až 128GB × integrovaná grafická karta × WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 
(LNTZA0W0056CZ)

Lenovo IdeaPad 320

Lenovo YOGA Book Lenovo YOGA Book

17 999,-

15 999,- 17 999,-
Tenké, lehké a s celodenní výdrží baterie – popusťte uzdu  
své představivosti, ať jste kdekoli.
Windows 10 × 10,1 Full HD IPS displej s rozlišením 1920x1200 × čtyřjádrový procesor 
Intel® Atom™ x5-Z8550 RAM 4GB × vnitřní paměť 64GB × microSD až 128GB × 802.11 
a/b/g/n/ac (LNTZA160001CZ)
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Okamžité přihlášení díky čtečce otisků prstů
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × 
procesor Intel® Core™ i5-8250U × RAM 8GB × SSD 256GB × 
grafika NVIDIA GeForce MX150 2G × numerická klávesnice × WiFi 
802.11 ac (LNN81BG000JCK)

Lenovo IdeaPad 320

18 999,-

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)

Ideální pro online hráče na cestách
Windows 10 × 15,6 Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor Intel® 
Core i7 7700HQ × RAM 8GB × HDD 1TB + 128GB SSD × grafická karta NVIDIA 
GeForce GTX 1050Ti 4 GB × podsvícená klávesnice s numerikou × WiFi 802.11ac
(LNN80WK00BTCK)

Poskytuje vynikající herní funkce
Windows 10 × 15,6“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 × procesor Intel® Core™ 
i7-7700HQ × RAM 16GB × HDD 2TB + 128GB SSD × grafická karta NVIDIA GeForce GTX 
1050Ti 4G × podsvícená numerická klávesnice  
× WiFi 802.11ac (LNN80WK00X5CK)

Lenovo YOGA 520

Lenovo Legion Y520 Lenovo Legion Y520

23 999,-

29 999,- 33 999,-



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)

8 499,-
HP 250 G6

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)

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)

9 499,-
HP 250 G6 HP 250 G6

12 499,-
Rychlý start systému pomocí SSD
Windows 10 f 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)

HP 250 G6

9 999,-





Vlajková loď mezi seniorskými telefony Aligator
Mobilní telefon pro seniory s velkým, perfektně čitelným displejem × velká klávesnice, displej s 
velikostí 2.3“ s rozlišením 320 x 240 bodů × 2 MP fotoaparát × SOS tlačítko, × funkce SOS Locator 
× svítilna, FM rádio, 1000 mAh Li-Ion baterie × stolní nabíječka (95AL218, 95AL219)

Jednoduchý mobilní telefon pro 
seniory
Barevný displej s rozlišením 128x160 
× velká klávesnice × funkce SOS 
locator × SOS tlačítko pro až 5 čísel 
× svítilna × FM rádio × budík × 
kalkulačka × microSD × 3.5mm 
jack × stolní nabíječka (95AL142, 
95AL140, 95AL141)

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)

SOS tlačítko
Vlastní OS × 2“ displej × 
jednojádrový procesor × 
klávesnice × SOS tlačítko
(95AL214, 95AL215, 
95AL216)

Velká tlačítka, velmi 
snadné ovládání
Vlastní OS × 2,4“ LCD displej 
s rozlišením 320x240 QVGA 
× single-Core × single SIM × 
fotoaparát 1,3 Mpx × Bluetooth 
× FM rádio × kapacita baterie 
1000mAh (95AL606, 95AL606)

Mobilní telefon ve stylu klasického stolního telefonu
Pohodlné ovládání × základní mobilní funkce × výkonná anténa  
× výdrž na baterii až 10 dní v pohotovostním režimu × budík  
× kalkulačka × handsfreee (95AL990)

ALIGATOR A880 Senior + stolní nabíječka

ALIGATOR A321 + stolní nabíječka

ALIGATOR R20 eXtremo

ALIGATOR A670 Senior + stolní nabíječka

ALIGATOR V650  
Senior + st.nab

ALIGATOR T100 Stolní telefon

1 490,-

679,-

1 499,-

947,-

1 189,-
1 599,-



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)

Stvořen pro hry
Android™ N s novým ASUS ZenUI 4.0 × 5,5“ Full HD displej 
s rozlišením 1920x1080 × osmijádrový procesor Qualcomm 
Snapdragon 625 × RAM 4GB × vnitřní paměť 64GB × 
microSD až 2TB × čtečka otisku prstu × fotoaparát 16Mpx, 
přední 12Mpx × WiFi 802.11 b/g/n (185M-ZD552KL-5A001)

ASUS Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL

10 990,-

Maximální výdrž v 
minimálním těle
Android 6 × čtyřjádrový 
procesor MT6737V × 5,2“ HD 
displej s rozlišením 1280x720 
× RAM 2GB × vnitřní paměť 
32GB × microSD až 32GB × 
fotoaparát 5 Mpx přední,  
13 Mpx zadní (185M-ZC520TL-
4H077, 185M-ZC520TL-4J078, 
185M-ZC520TL-4G076)

Asus ZenFone 3 Max

4 990,-
Bez nutnosti zadávat heslo! 
Čtečka otisku prstů
Android™ N s novým ASUS ZenUI 
4.0 × 5,2“ HD displej s rozlišením 
1280x720 × procesor Qualcomm 
Snapdragon 425 × RAM 3GB × 
vnitřní paměť 32GB × fotoaparát 
13Mpx, přední 8Mpx × WiFi 
× microSD (185M-ZC520KL-
4A009, 185M-ZC520KL-4A008, 
185M-ZC520KL-4A010) 

ASUS Zenfone 4 MAX ZC520KL

5 490,-

Solidní výkon, ostrý obraz
Android 6.0 × 5“ HD IPS displej s rozlišením 1280x720 × čtyřjádrový procesor × RAM 2GB × 
vnitřní paměť 16GB × microSD × fotoaparát 5 Mpx přední, 13 Mpx zadní × Dual Nano SIM × 
WiFi 802.11 b/g/n (185M-ZB501KL-4A028, 185M-ZB501KL-4G014)

ASUS Zenfone LIVE ZB501KL

3 490,-

+ dárek powerbanka*

+ dárek powerbanka*

+ dárek powerbanka*



Čtečka otisků prstů na zadní straně
Android 7.0 + EMUI 5.1. × 5“ IPS displej s rozlišením 1280x720 × procesor Snapdragon 425 × RAM 2GB × vnitřní paměť 16GB × microSD až 128GB × fotoaparát zadní 13MPx, 
přední 5MPx × možno vložit dvě nanoSIM karty nebo jednu nanoSIM kartu a jednu microSD kartu (95HW381, 95HW382, 95HW383)

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 (95HW55, 95HW56, 
95HW54, 95HW57, 95HW58)

Krásný a odolný
Android 8.0 + EMUI 8.0 × 6“ 
AMOLED displej s rozlišením 
2160x1080 × procesor Kirin 
970 Octa-core × RAM 6GB 
× vnitřní paměť 128GB × 
fotoaparát 20Mpx, přední 8Mpx 
× čtečka otisku prstu × Wi-Fi 
802.11 a/b/g/n/ac (95HW596, 
95HW597,95HW598)

HUAWEI P9 Lite Mini

Huawei P10

Huawei Mate 10 Pro

4 299,-

12 999,-

20 990,-

+ dárek powerbanka*

+ dárek powerbanka*

+ dárek powerbanka*



Dvakrát zakřivený kovový  
zadní kryt
Android 7.0 s rozhraním NFUI 2.0 
× 5“ IPS HD displej s rozlišením 
1280x720 × osmijádrový procesor 
MT6750 × RAM 2HB × vnitřní 
paměť 16GB × microSD až 128GB × 
fotoaparát 13Mpx, přední 5Mpx × 
WiFI 802.11 b/g/n (95NF4, 95NF5)

TP-LINK Neffos  
X1 Lite

2 990,-

Umožní perfektní 
sledování obrazu ze 
všech úhlů
Android 7 × 5,5“ displej 
s rozlišením 1280x720 
× čtyřjá29600901, 
296009013, 296009014
drový procesor Qualcomm 
Snapdragon 425 × RAM 
2GB × vnitřní paměť 16GB 
× microSD až 128GB × 
fotoaparát 13Mpx, přední 
5Mpx WiFI 802.11b/g/n 
(95XI31)

Velmi tenké  
celokovové tělo
Android 7.0 × 5,5“ displej 
s rozlišením 1920x1080 
× osmijádrový procesor 
MediaTek Octa-core Helio 
P10 × RAM 3GB ×vnitřní 
paměť 32GB × microSD až 
128GB × fotoaparát 13Mpx 
(95NF8, 95NF9)

Xiaomi Redmi Note 5A

Neffos X1 Max

3 399,-

4 990,-

Ohromující design
Android 6 × 5“ dHD displej 
s rozlišením 1280x720 
× osmijádrový procesor 
MT6755M × RAM 2GB 
× vnitřní paměť 16GB 
× microSD až 128GB × 
fotoaparát 13Mpx, přední 
5Mpx × WiFi 802.11 b/g/n
(95NF1, 95NF2)

TP-LINK Neffos X1

3 890,-

Silný hliníkový rámeček, 
nárazuvzdorný displej
Zabezpečený Android 7.1 × 
4,5“ LCD displej × procesor 
Qualcomm Octa-core 2.00GHz 
× RAM 3GB × vnitřní paměť 
32GB × microSDXC až 2TB 
× fotoaparát 12Mpx, přední 
8Mpx × čtečka otisku prstu 
× rychlonabíjení Fast charge 
3.0 × výdrž baterie až 2 dny 
(958911506)

BlackBerry KEYone 
QWERTY

14 999,-

Platí pro všechny telefony uvedené v novinách a katalogu 12/2017. 
Powerbanky budeme zasílat po registraci na stránkách www.comfor.cz/
mobilni-nadilka, kde jsou umístěny i podrobné podmínky akce.

POWERBANKA ADATA P12500D V HODNOTĚ 499,-

*Dárek Powerbanka

ke každému mobilnímu telefonu nad 3 900 Kč
ZDARMA!

+ dárek powerbanka*
+ dárek powerbanka*



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 (95SG2621, 95SG2622, 
95SG2623)

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)

3 690,-
5 999,-

Televize a monitor v jednom
Televizní LCD monitor s digitálním tunerem × chytré řešení 2v1 - ideální pro práci i zábavu 
× funkce PIP × elegantní design Touch of Color × 24“ Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů 
× PLS obrazovka × LED podsvícení × poměr stran 16:9 × vysoký dynamický kontrast × 
konektory: 2x HDMI, D-Sub, USB, CI slot, audio vstup, kompozitní a komponentní vstup × 
2x 5 W reproduktory × dálkové ovládání (LT24E390EI/EN)

Herní monitor bez kompromisů
Nejrychlější prohnutý herní monitor na trhu × ultimátní herní Full HD monitor s frekvencí 
144 HZ a dobou odezvy 1 ms × technologie Quantum dot pro velmi přesné zobrazení 
barev × pokrytí 125% sRGB × herní režimy FPS, RTS, AOS a RPG × AMD Freesync × 
kontrast 3000:1 × jas 350cd/m2 × Porty: 2x HDMI, 1 x Display port, 1x sluchátkový port 
(LC24FG73FQUXEN)

24“ Samsung T24E390 24“ QLED Samsung C24FG73

5 090,- 8 490,-

Voděodolný IP68 do hloubky 1,5 m
Android 6.0 × 5,2“ Full HD displej s rozlišením 1920x1080 
× osmijádrový procesor × RAM 3GB × vnitřní paměť 
32GB × microSD až 256GB × fotoaparát 16Mpx × 
WiFi 802.11 b/g/n (95SG2656, 95SG2657, 95SG2658, 
95SG2659)

8 990,-

+ dárek powerbanka*

+ dárek powerbanka*



8 990,-

Akce trvá od 1. 11. - 22. 12. 2017
nebo do vyčerpání registrací



Dokovací stanice i-tec USB-C Metal 4K

S velice jednoduchou obsluhou
Disk pouze vložíte do rámečku a při prvním připojení k počítači se 
automaticky nainstalují ovladače × pro 2.5“ SATA I /II/III HDD nebo SSD 
s výškou až 9.5 mm × rozhraní USB 3.0 pro vysokorychlostní přenos dat 
(29602250)

Externí rámeček i-tec MYSAFE Easy

299,-

3 499,-

i-tec USB 3.0 Metal + Gigabit Ethernet

Ideální k vašemu NTB
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)

599,-399,-
Síťový adapter i-tec Metal Gigabit

Profesionální herní 
náhlavní souprava s 
prostorovým zvukem
Optimalizována pro 
profesionální hraní, nebude 
tlačit ani po mnoha hodinách 
poslechu. Kvalitní prostorový 
zvuk (7.1). USB zvuková karta. 
Pohodlné polstrování. Odstínění 
okolního hluku. Odnímatelný 
mikrofon Certifikace Discord 
(20320011029)

Profesionální herní náhlavní souprava pro PS4, Xbox One a PC
S pevným a odolným hliníkový rámem, ovládání zvuku na kabelu a odnímatelný mikrofon potlačující 
šumy. Spolupracjí s ovladačem Xbox Elite Wireless a s jinými ovladači Xbox One s 3,5 mm stereo 
zdířkou pro náhlavní soupravu.  Perfektní zvuk zajišťují 53 mm budiče (20320011042)

Herní podložka HyperX Fury S Pro

S bezešvými okraji a hustě tkaným povrchem
Kvalitní podložky pod myš HyperX FURY Pro představují skvělý doplněk 
každého hráče i pracovního stolu. Získejte dokonalého partnera pro 
vaši myš v podobě této precizní podložky s bezešvými okraji a hustě 
tkaným povrchem! Výška [mm]: 4. Šířka [mm]: 360. Hloubka [mm]: 300 
(203200110360)

399,-
Herní headset HyperX Cloud II

Herní headset HyperX Cloud

2 590,-

1 990,-

Pro náruživé hráče FPS
Senzor Pixart 3310 a čtyři předvolené režimy DPI zajišťují 
mimořádnou přesnost. Pohodlné a ergonomické provedení, 
neklouzavé držení. Lehká FPS myš (95 g) s optimální distribucí 
hmotnosti. Šestitlačítková myš s mimořádně citlivými spínači 
Omron. Zvláště velké kluznice pro plynulý pohyb (203200120)

1 590,-
Herní myš HyperX Pulsefire FPS

Připojte k Vašemu notebooku všechny periferie jediným kabelem
S použitím jednoho jediného kabelu proměníte váš notebook či tablet s USB-C či Thunderbolt 3 
rozhraním ve výkonnou a multifunkční pracovní stanici, která vám připojí veškeré vaše příslušenství a 
rovněž i výkonný monitor × grafické rozhraní: 1x HDMI max. rozlišení 4K Ultra HD 3840x2160@30Hz 
× 1x Ethernet GLAN RJ-45 port podporuje rychlosti 10 / 100 / 1000 Mbps × 4x USB-A 3.0 port × 1x 
USB-C port pro připojení dokovací stanice k notebooku nebo tabletu × 1x Audio 3.5 mm Jack pro 
připojení sluchátek a mikrofonu B17. Barva : Space Gray. Materiál : Hliník (29602285)

Když chybí Gigabit 
Ethernet port
Pro snadný přístup do 
10/100/1000 Mbps sítě. 
Připojení prostřednictvím 
USB 3.0 rozhraní 
(29602279)



Pro výjimečně čistou a 
přirozenou reprodukci 
zvuku
Vysoce výkonný mikrofon 
s vypínačem a stojanem
Ideální pro záznam 
hlasu, hraní online 
her, chatování, Skype 
a aplikace ovládané 
hlasem. Pozlacený 3,5mm 
konektor  (21665122)

S úžasným podsvícením
Herní optická myš s rozlišením 2000 DPI, šesti tlačítky a 
podsvíceným vrškem. Tlačítko pro výběr rychlosti (600-2000 
DPI). Vícebarevný cyklus LED. Gumový povrch pro lepší 
uchopení (217182784)

Podložka TRUST Bigfoot

Pro pohodlné umístění ruky bez nadměrného zatížení
Ergonomická podložka pod myš s měkkou gelovou opěrkou pro zápěstí
Protiskluzová spodní strana pro zvýšenou stabilitu a snadné ovládání 
myši. Podložka pod myš s povrchem z měkkých mikrovláken, který 
zvyšuje výkon myši (29600901, 296009013, 296009014)

199,-
Mikrofon TRUST Starzz

Herní myš TRUST GXT 108

499,-

399,-

S výkonným zvukem
Měkké a pohodlné náušníky. Nastavitelný mikrofon a hlavový pás
1m kabel pro konzole. 1m prodlužovací kabel pro stolní a 
přenosné počítače (216651636)

499,-
Herní sluchátka TRUST GXT 310

Odolné pevné disky

1 599,-1 799,-

ADATA HD650 - 1TB
NárazovzdornýIP68 vynikající ochrana 

proti vodě a prachu

ADATA HD720 - 1TB



Inteligentní Fitness hodinky s 
krokoměrem kompatibilní s telefonem
Dotyková obrazovka TFT LCD s rozlišením 
128x128 × upozorňují na příchozí volání 
× možnost vytáčet tel. čísla × přehrávají 
hudbu, kterou máte v telefonu, přehrávač 
v telefonu také ovládáte (pause, play 
atd.) × v případě, že máte Android 2.3 a 
novější, hodinky Vás upozorní na příchozí 
zprávu (včetně Wech, Facebook, Viber, 
Twitter, WhatsApp, Skype atd.) × alarm 
proti odcizení a ztrátě telefonu × krokoměr 
(958957200, 958957202)

Smart hodinky U8

899,-

Odolné chytré hodinky 
pro sportovce
Decentní design s lehkou 
konstrukcí z keramiky × 
velká odolnost - sklo Gorilla 
Glass a IP67 × senzor pro 
sledování tepové frekvence 
a krokoměr × Bluetooth, 
WiFi, GPS + Glonass × 
velká výdrž baterie až 35 
hodin s GPS × kompatibilní 
s Android 4.4 a novějším 
(95XIW1)

Výkonné mobilní 
zařízení, originální 
módní kousek i fitness 
trenér v jednom
1,2““ SuperAMOLED 
displej × odolnost proti 
vodě až do tlaku 5atm × 
plavecké funkce a aplikace 
SpeedOn × měření tlaku a 
rozpoznání fyzické aktivity 
× možnost výměny řemíku 
(šířka 20mm) (95SGH80, 
95SGH81)

Xiaomi Amazfit Red

SAMSUNG Gear Sport

3 999,-

8 999,-

Bez nabíjení baterie vydrží 
až 8 měsíců.
Sledování kroků, vzdálenost, 
plavání (vodotěsnost do 5 
ATM), běh a spálené kalorie 
× monitorování spánku × 
automatické synchronizace 
s telefonem × pouzdro z 
nerezové oceli se silikonovým 
popruhem (958WH300, 
958WH301)

Nokia Activité Steel

3 399,-

Chytré hodinky pro 
bezdrátový monitor 
aktivit
Výdrž baterie až 25 dní 
× vhodné i pro vodní 
aktivity – voděodolnost 
do 50 metrů × displej pro 
sledování tepu, výkonů 
a upozornění z chytrého 
telefonu Funkce Smart 
Wake-Up™ (958WH186, 
958WH187, 958WH188)

Pro dobrodruhy se skvělým 
vkusem
1,3“ Super AMOLED displej se 
sklem Corning Gorilla Glass SR 
× hodinky lze využívat jako 
telefon nebo pro přehrávání 
písniček × vnitřní paměť 4GB 
× baterie s kapacitou 380 mAh 
× hodinky mají akcelerometr, 
gyroskop, barometr, HRM 
a senzor okolního osvětlení 
× pracho a voděodolné se 
stupněm krytí IP68 (95SGH95)

Nokia Steel HR

SAMSUNG Gear S3

4 999,-

9 899,-



SKÚTR ZA STOVKU!*

*KUPTE JAKÝKOLIV PRODUKT FIRMY CANON, KLIDNĚ ZA 100 KČ  
A VYHRAJTE SKÚTR, PODMÍNKY SOUTĚŽE NA WWW.COMFOR.CZ/SKUTR

+

SVĚŽÍ VÍTR VE VLASECH DO NOVÉHO ROKU



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



+ 2 černé náplně (2x10 000 stran zdarma) 
Výkonné robustní plně vybavené inkoustové multifunkčí 
zařízení pro malou i velkou kancelář. Minimální životnost 
zařízení 300 000 stran garantuje dlouhodobý provoz bez 
omezení. (EC11CD49301)

Úsporný, kvalitní a spolehlivý tisk
Multifunkční tiskárna EcoTank s LCD displejem × 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  
(EC11CG21402)

+ 2 černé náplně (2x4000 stran) zdarma
Plně vybavené inkoustové multifunkčí zařízení pro malou a střední firmu s nízkými celkovými 
náklady na vlastnictví. Nyní 2 černé XXL naplně ZDARMA

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)

EPSON Expression Home XP-342 EPSON WorkForce Pro 6590

Epson L6160 EPSON WorkForce Pro 5690

12 990,-

8 090,- 8 990,-

1 590,-

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,-

3LCD projektor pro domácí i firemní použití
RGB se závěrkou s kapalnými krystaly × rozlišení WXGA, 
1280x800, 16:10 × počet zobrazovaných barev až 1,07 
miliardy barev × svítivost [lm] 3.600 lumenů- 2.235 
lumenů (ekonomický) × kontrast 15.000:1 × projekční 
vzdálenost 1,68m - 2,02m  (EV11H844040)

3LCD EPSON EB-W41

13 099,-

*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.

CASHBACK 1050 KČ!*

CASHBACK 1200 KČ!*



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)

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 5075 All-in-One HP Officejet 6950

3 999,-

1 999,- 2 499,-

HP Deskjet 3639

1 399,-
Multifunkční, A4 tiskárna, skener, kopírka 
× 8,5 strany za minutu černobíle, 6 stran za 
minutu barevně × 4800x 1200dpi, USB 2.0, 
WiFi (30353129)

*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

www.comfor.cz
Bezplatná infolinka: 800 105 205

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?

 4 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. 

 4 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.

 4 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.   

 4 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.

 4 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.  

 4 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

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. 
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NA VAŠE DALŠÍ NÁKUPY

NADÍLKA 5000 Kč

OFFICE 365 PERSONAL ESET FAMILY SECURITY PACK

COMFOR ONLINE PODPORA NA 1 ROK

PŘENESENÍ DAT

HERNÍ SLUCHÁTKA C-TECH NEMESIS

ROUTER TP-LINK C60 AC1350

499,- 349,-
POWERBANKA ADATA P12500D

4 999,- 4 499,-
MONITOR DELL SE2717H

HERNÍ KLÁVESNICE C-TECH ARCUS

BRAŠNA VERTAGO BASIC LINE 15“

SONY SLUCHÁTKA MDR-EX110AP

TISKÁRNA HP OFFICEJET 6960

BEZDRÁTOVÁ MYŠ LOGITECH B170

LENOVO TAB A10-30

NAPÁJECÍ ADAPTER I-TEC

4-PORTOVÝ USB HUB I-TEC

Více informací k nadílce slev včetně podmínek naleznete na 
www.comfor.cz/nadilka


