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Notebooky, tablety, tiskárny a ještě více nabídek za výhodné ceny!

Akce platí do konce srpna 2011

Sony VAIO YB3V1E/S
- štíhlý notebook, který se snadno přenáší
- s výdrží baterie až 6 hodin můžete pracovat celý den
- vysoce kontrastní širokoúhlý VAIO display s úhlopříčkou
11,6 palců (29,4 cm)
- nový procesor AMD VISION
- AMD grafika je ideální pro sledování videa nebo hraní
nenáročných her

Lehké tenké provedení na cesty s prestižním designem VAIO,
diskrétní grafikou a dlouhou výdrží baterie

Kód: VPCYB3V1E/S.CEZ

Ideální na cesty díky baterii s výdrží až 6,5 hodin

- nový AMD Dual-Core Processor E-450, 1,65 GHz
- 4 GB DDR3 SDRAM
- pevný disk 500 GB, SATA, 5400 rpm
- 11,6" VAIO displej s LED podsvícením, 1366x768, 16:9
- AMD Radeon™ HD 6310 Discrete-Class Graphics
- 3x USB 2.0, čtečka karet, VGA, HDMI, konektor pro
sluchátka amikrofon
- 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, IEEE 802.11b/g/n,
Bluetooth® standard Ver. 2.1 + EDR
- integrovaná webkamera Motion Eye 640x480, 0,3
megapixelu
- Assist tlačítko pro správu systému
- hmotnost 1,46 kg, životnost baterie 6 hodin

Nízká hmotnost méně než 1,5 kg usnadňuje přenášení
po městě i na dovolené
Díky diskrétní grafické kartě AMD je ideální pro sledování
filmů a hraní her

9 999,-

Obrazovka VAIO Display s vysokým kontrastem
a poměrem stran 16:9 vdechne Vašim multimédiím život

NETGEAR N150 Wifi Router

23" LED Samsung S23A350H

Surfujte na internetu, posílejte e-maily,
hrajte online hry, streamujte video nebo
telefonujte přes internet díky bezdrátovému
směrovači WNR1000.

LED monitor s nejmodernějšími Eco režimy.
Rozlišení: 1 920 x 1 080
Úhlopříčka: 23" širokoúhlá
Jas: 250 cd/m2
Kontrast: mega dynamický
Odezva: 2 ms

Kód: 518010452

622,Kč bez DPH
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Kód: 2088422686

3 498,Kč bez DPH
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Internet: www.comes.cz

Kč bez DPH

APC SurgeArrest Home
- Office PH6VT3-FR

Přepěťová ochrana s doživotní zárukou!
Počet výstupních zásuvek 6, ochrana
datové linky.
Kód: 54110037

369,Kč bez DPH

Nikon Coolpix P300 černý

Digitální fotoaparát s vysoce světelným,
extrémně širokoúhlým objektivem NIKKOR
s 4,2× zoomem, světelností f/1,8 .
Nabízí vynikající přesnost, vysoké rozlišení
a vysoký kontrast i za nízké hladiny
osvětlení.
Kód: 2190574203

5 259,Kč bez DPH

Ceny uvedeny bez DPH, pokud není
uvedeno jinak. Změna cen a sortimentu
vyhrazena, akce platí do vyprodání zásob.
Vyhrazujeme si právo změny a akci
předčasně ukončit bez náhrady.

Představujeme, informujeme:

KOMUNIKACE v IT
Vaše obchodní oddělení potřebuje kvalitní e-mail a telefonní služby, aby žádný potenciální zákazník neunikl? Vaši grafici musí mít
jednotné místo pro sdílení dokumentů, grafických materiálů a kampaní? Váš šéf k smrti nenávidí, když se mu v poštovní schránce
hromadí spam? Střední management, který je neustále na cestách, vyžaduje mít své e-maily, kontakty a kalendáře vždy k
dispozici? Vaše recepční náhle onemocněla a Vy potřebujete jednoduše přesměrovat hovory na jiné oddělení? Už Vás nebaví
vysoké účty za analogové telefonní linky? Nic z tohoto není problém!
Pro úspěšný chod Vaší firmy je zajištění bezpečné a fungující komunikace naprosto zásadní. Spojení se světem lze dosáhnout
mnoha možnými způsoby a my Vám je velmi rádi pomůžeme zprovoznit a spravovat!

Poštovní servery
- Kerio Connect je hlavní alternativa k MS Exchange a jedničkou v serverech poskytujících e-mail a
groupwarové funkce. Chrání před viry a nevyžádanou poštou. Poskytuje zabezpečený e-mail, sdílené kalendáře,
kontakty, úkoly a poznámky. Kerio Connect je naprosto jedinečný svou podporou synchronizace s prakticky
jakýmkoliv mobilním zařízením – iPhone, iPad, Android, BlackBerry, Windows Phone či Palm. Jeho skvělou
vlastností je i to, že běží na několika platformách – Windows, Linux a Mac OS X. Kerio Connect je poštovní
server vhodný pro malé a středně velké firmy.
- MS Exchange je poštovní server určený pro větší organizace.
Nový Exchange 2010 nabízí nejširší paletu možností nasazení, integrované funkce ochrany před únikem
informací a pokročilé funkce pro zajištění dodržování předpisů, které dohromady tvoří jedno z nejlepších řešení.
- Lotus Notes je software vybavený širokým spektrem funkcí zabezpečení, který podnikům umožňuje komunikovat,
spolupracovat a zvyšovat produktivitu. Poskytuje funkce e-mailu a kalendáře, software pro podporu obchodní produktivity,
elektronické formuláře a správu webového obsahu a mnoho dalšího.

Sdílení datového obsahu
- Kerio Workspace je systém pro správu podnikových dokumentů, který zásadně zjednodušuje online sdílení
souborů a spolupráci. Firemní informace jsou dostupné všem zaměstnancům prostřednictvím stolních
i přenosných počítačů, tabletů či chytrých telefonů, a to z jakéhokoliv prohlížeče. Členové týmu mají přístup
k nejaktuálnější verzi jakéhokoliv dokumentu. Integrovaný systém komentářů a upozornění umožňuje efektivní
komunikaci známou ze sociálních sítí.

Telefonní ústředny
- Digitální ústředny Panasonic představují výkonný komunikační nástroj pro podporu podnikání v dnešním věku konvergence
sítí. Spojují v sobě funkce a spolehlivost klasických pobočkových ústředen s možnostmi a aplikacemi současných IP
technologií. Výsledkem je kancelářský komunikační systém, který zajistí pokročilé řešení pro telefonní hovory, zasílání zpráv
a efektivní mobilní komunikaci díky bezdrátovému standardu.

- Kerio Operator je telefonní systém vhodný pro malé a střední firmy. Tato pobočková ústředna je založená
na technologii VoIP. Kerio Operator kromě volání, pro které využívá stávající počítačovou síť, umožňuje integraci
hlasové pošty s e-mailem, fronty hovorů, vícejazyčné hlasové menu, reporty a nahrávání hovorů a mnoho
dalšího. Kerio Operator je dostupný rovněž jako hardwarové zařízení

- 2N jsou především kvalitní telefonní ústředny, které splňují náročné požadavky všech zákazníků. Představují optimální
telekomunikační řešení pro Vaši firmu, kancelář i rodinný dům a vynikají pro svou jednoduchost rozšiřování kapacity systémů
a změny konfigurací.
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Ceny uvedeny bez DPH, pokud není
uvedeno jinak. Změna cen a sortimentu
vyhrazena, akce platí do vyprodání zásob.
Vyhrazujeme si právo změny a akci
předčasně ukončit bez náhrady.

Lenovo IdeaPad V570

Kód: LNN59315749

Notebooky řady V jsou speciálně navržené pro podnikatele a živnostníky
a vynikají stylovým designem.

Displej:.15.6" HD LED , lesklý (1366*768)
Procesor:. Intel® Core™ i5-2430M Processor
(3M Cache, 2.40 GHz) SANDY BRIDGE
Paměť:. 1x4 GB PC3-10600 1333MHz DDR3 + 1 voľný slot
Disk:.500G 5400RPM
Grafická karta:.Intel® HD3000
Optická mechanika:.DVD±RW DL
Síť:.10/100/1000 Ethernet, Lenovo BGN, Bluetooth 2.1
Porty:.3 x USB 2.0 ports, 1x USB eSATA Combo,
6-v-1 čtečka karet (SD/SDHC/MMC/MS/MS-pro/xD),
VGA, HDMI, RJ45

Amazon Kindle 3

Čtečka e-knih Amazon Kindle 3.
Displej jako papír s o 50% lepším kontrastem, čtěte si na slunci bez odrazů
obrazovky, nastavitelná velikost textu.
Otáčení obrazovky, pojme více než 3500
knih.

5 921,Kód: V700217540

Kč bez DPH

Canon CanoScan Lide210

Skener LiDE s 4800 dpi je vybaven
stojanem pro skenování ve svislé poloze
zajišťujícím značnou úsporu místa
na stole.
Ke snadnému použití přispívá režim
automatického skenování a redukce
prachu a škrábanců.

Elegantní 32GB Tablet IdeaPad K1 s 10.1“
velkým displejem, vestavěnou webkamerou,
přední 2MPx, zadní 5MPx a operačním
systémem Android 3.1 je optimalizován
pro surfování na internetu tak, jako žádný
jiný tablet.
Kód: LNT59313051

Kč bez DPH

9 934,Kč bez DPH

HP Officejet Pro 8000
Enterprise

Tiskárna byla navržena pro správce
tiskových prostředí a osoby rozhodující
o informačních technologiích, které chtějí
do svých existujících tiskových prostředí
integrovat cenově dostupný profesionální
barevný tisk.

Kód: 30313153

13 598,Kč bez DPH

Lenovo IP tablet K1

1 721,Kód: 311700042

Polohovací zařízení:. touchpad
Numerická klávesnice:.ano
Čtečka otisků prstů:. ano
Operační Systém:.Windows 7 Professional 64bit
Baterie:. 6 cell
Výdrž baterie:.3 - 4 hod
Záruka NTB:. 1 rok Customer Carry-in
Rozmery:.378mm x 252mm x 32,3 mm
Hmotnosť:. 2,4 kg

HP ProBook 5330m

HP uvádí ultratenký notebook, ultralehký
a ultraodolný. Mobilní řada 5330m určena
nejen pro managery na časté cestování HP ProBook 5330m Notebook PC.

Kód: LG716EA

Kč bez DPH

Xerox Phaser 3140

Černobílá laserová tiskárna s rychlostí
tisku až 18 stran A4 za minutu.
Ostrý tisk v rozlišení 600 x 600 dpi.
Pracovní cyklus 10 000 stran měsíčně.

Kód: 3081012

Kč bez DPH

Headset CREATIVE HS-600

CREATIVE MP4 ZEN STYLE
M100 4 GB Black/ White

Microsoft Natural Ergonomic
Keyboard 4000 CZ

Skvělé hraní, skvělý poslech, skvělá
interakce! Praktické ovládání hlasitosti
s možností vypnout mikrofon usnadňuje
uživatelům život a totéž platí pro otočný
mikrofon, který lze nastavit pro maximální
pohodlí.

Displej 1.45" TFT (262 tisíc barev),
kapacita 4GB,
vestavěný mikrofon pro nahrávání hlasu,
podporované obrazové formáty: JPEG.

Nejpohodlnější klávesnice Microsoft
se zcela novým přepracovaným ergonomickým tvarem usnadňuje každodenní
úkoly díky držení zápěstí v přirozenější
poloze.

Kód: 21666110

374,Kč bez DPH

Computers & Electronic Systems

Kód: 21613575

882,Kč bez DPH

Voroněžská 28, Praha 10, 101 00
Tel.: 225 091 211, Fax: 225 091 212
Email: obchod@comes.cz
Internet: www.comes.cz

Počítač HP Compaq 6200 obsahuje
osvědčené moduly a díly vyhovující
náročným standardům podnikových
počítačů. Počítač řady 6200 Pro uspokojí
většinu dnešních požadavků firem
na výpočetní techniku.
Kód: XY100EA

Kód: 21010013

789,Kč bez DPH

12 192,Kč bez DPH

Canon LBP7660Cdn

Barevný i černobílý laserový tisk
rychlostí 20 str./min, rozlišení tisku
9 600 × 600 dpi, standardní paměť
768 MB, intuitivní ovládací panel.
Gigabitový Ethernet, úsporný provoz.

1 110,-

4 167,Kč bez DPH

15 492,-

HP 6200 Pro MT

7 159,Kód: 311200094

Kč bez DPH

Myš Logitech Wireless
Mouse M515 nano

Vyvinuta pro použití na gauči a samozřejmě také na stole.

Kód: 217100373

916,Kč bez DPH

Ceny uvedeny bez DPH, pokud není
uvedeno jinak. Změna cen a sortimentu
vyhrazena, akce platí do vyprodání zásob.
Vyhrazujeme si právo změny a akci
předčasně ukončit bez náhrady.

Starost o svou počítačovou síť
přenechejte odborníkům ...

Soustřeďte se na svůj business!

OUTSOURCING
SPRÁV SÍTÍ
SPRÁVA SÍTĚ
UŽIVATELSKÁ A SYSTÉMOVÁ PODPORA

Možná si kladete otázky, kolik vás stojí implementace a provoz IT systémů, HW a SW podpora, upgrade, konzultace, týmy administrátorů,
techniků, atd.? Zda jste schopni udržet tyto náklady pod kontrolou a dostanete za ně to, co očekáváte?
Outsourcing je způsob, jak mít plně funkční, garantované IT/IS systémy, vždy aktuální s ohledem na rozvoj technologií a poslední business
trendy. A k tomu IT rozpočet pod kontrolou, žádné skryté, neočekávané, vynucené výdaje. Zaměřte se na to v čem jste nejlepší, na váš
business a starosti o IT nechte na nás.
Díky našim službám ušetříte peníze, které byste jinak museli investovat do jednorázového pořízení hardware a software. Navíc nebudete
muset zaměstnávat IT pracovníka. Vše zařídí naši odborníci.
Našim cílem je poskytovat moderní služby v té nejvyšší kvalitě – vždy s osobním a individuálním přístupem.

SPRÁVA SÍTĚ
100% funkčnost celého systému informační
technologie u zákazníka.

Zajištění funkčnosti systémové části výpočetní techniky prostřednictvím vzdálené
správy.

Zajištění uživatelské podpory u zákazníka
v rámci čerpání služeb z předplaceného
balíčku.

Pro střední a větší firmy a instituce, mající
větší počet samostatných PC nebo síť typu
peer to peer a nebo síť s jedním či více
servery.

Pro firmy a instituce mající zájem o základní
nastavení a systémovou správu sítě

Pro firmy a instituce mající zájem o pravidelnou uživatelskou podporu svých zaměstnanců.

Uživatelskou podporu obsahující pravidelnou
preventivní péči ve formě plánovaných návštěv
technika v intervalu určeném smlouvou.
Systémovou podporu. Dohled nad síťovým operačním systémem, servery a klientskými stanicemi, síťovými periferiemi a komunikačními systémy. Vzdálenou správu. Včasný zásah v případě poruchy nebo havárie systému garantovaný
smlouvou. Softwarové služby. Instalace nového
SW, update licencovaného SW, konfigurace standardně používaných SW aplikací, nastavení a
optimalizace síťového operačního systému.
Pravidelná aktualizace antivirové ochrany.
Vedení dokumentace o fyzické a softwarové
konfiguraci výpočetní techniky. Poradenskou
službu a Hot-line. Vlastní e-mailovou schránku
pro zasílaní požadavků zákazníka (Help - Desk).
Klientskou slevu pro nákup výpočetní
techniky 3-5%

Systémovou podporu - dohled nad síťovým
operačním systémem, servery a síťovými
periferiemi. Vzdálenou správu.
Včasný zásah v případě poruchy nebo havárie
systému garantovaný smlouvou.
Vlastní e-mailovou schránku pro zasílaní
požadavků zákazníka (Help - Desk).
Klientskou slevu pro nákup výpočetní
techniky 3-5%

Uživatelskou podporu obsahující pravidelnou
preventivní péči ve formě plánovaných návštěv
technika v intervalu určeném smlouvou nebo
dle dohody. Včasný zásah v případě poruchy.
Poradenskou službu a Hot-line v oblasti
uživatelské podpory.
Přístup do Helpdesku společnosti Comes
pro zasílaní poruch a požadavků a poruch
zákazníka na systémovou a uživatelskou
podporu.
Možnost přístupu pro všechny zaměstnance
společnosti.
Klientskou slevu pro nákup výpočetní
techniky 3-5%.

OBSAHUJE

GARANTUJE

UŽIVATELSKÁ PODPORA

JE URČENA

SYSTÉMOVÁ PODPORA
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OUTSOUR ING
správ sítí

