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Wacom Intuos4
Přemýšleli jste někdy jak se rodí postavy, emoce, nápady? Ať už v podobě fotografie, ilustrace,
3D designu, animace nebo výtvarného umění? Odpovědí je průlomová inovace, která navždy
mění kategorii tabletů: Intuos4 od Wacomu.
Vytvořený pro kreativní profesionály ve čtyřech velikostech, S, M, L a XL, přináší pravděpodobně
nejpřirozenější pocit kreslení, jaký si dokážete představit. 2.048 úrovní zachytí i tu nejjemnější
nuanci změny přítlaku pera. Ergonomický design, snadno otočitelný tablet a přizpůsobitelný pro
praváky i leváky umožňuje hodiny tvrdé práce.

Kód: PTK-440-EN

Nabízí nastavitelná EpressKeys™ - včetně OLED displeje, který zobrazuje aktuální nastavení
jednotlivých tlačítek u modelů M, L a XL. Nové radiální menu přináší rychlý přístup ke klávesovým
zkratkám – dostupné pouhým tahem pera. Rolování stránky, zvětšování a nastavení velikosti
štětce je možné provést prstem na Touch Ringu, kde je možné přepínat mezi jednotlivými
funkcemi. Vyzkoušejte to

Intuos4 S
Model Intuos4 S je optimalizován
pro mobilní použití. Malý rozměr
a nízká spotřeba energie jsou u
tohoto modelu velmi důležité.
Proto u Intuos4 S není OLED
d i sp l e j (p rá vě kvů l i n i žší
spotřebě) a chybí dvě Express
klávesy (kvůli menšímu
rozměru). Samozřejmě všechny
ostatní nové funkce jsou
dostupné v plném rozsahu.
Důležitou změnou je
zdvojnásobení úrovní přítlaku na
aktuálních 2.048 úrovní, což
umožňuje naprostou kontrolu a
zachycení těch nejdrobnějších
nuancí přítlaku pera.
Programovatelný Touch Ring s
možností přepínání funkcí
přináší urychlení práce a přístup
k nejpoužívanějším funkcím při
práci s tabletem.

3 989,Kč bez DPH

Wacom Bamboo Pen&Touch

Je čas na nové zařízení, které zcela změní
Tvůj digitální život. V podobě nového
Bamboo představuje Wacom první tablet,
který v jednom zařízení spojuje vícedotekovou funkčnost s technologií klasického
tabletu.

Kód: CTH-460-EN

1 635,Kč bez DPH
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Wacom Intuos4 M tablet

Intuos4 M s totožným rozměrem jako
15,4“ MacBook je dokonalým zařízením
pro umělce, kteří si chtějí ponechat
svobodu volby, zda budou pracovat
mobilně anebo tablet připojí k počítači
ve studiu anebo kanceláři. Dokonalý pro
retušování fotografií a
skicování.
Kód: PTK-640-EN

6 689,Kč bez DPH
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Wacom Intuos4 L tablet

Intuos4 L nabízí širokoúhlé plátno pro
všechny umělce, kteří potřebují prostor
pro kreslení, skicování, ilustrace. Je také
vhodným modelem pro uživatele, kteří
používají dva anebo více velkých displejů.
Důležitou změnou je zdvojnásobení úrovní
přítlaku na aktuálních 2.048 úrovní.

Kód: PTK-840-EN

8 689,Kč bez DPH

Wacom Intuos 4 Wireless

Ptali jste se někdy, jak se rodí kreativita?
Odpovědí je bezdrátový tablet Intuos4
Wireless, který je určen pro praváky i
leváky. Byl navržen pro kreativní
profesionály, připojení přes Bluetooth
poskytuje flexibilitu bezdrátového
pracovního prostředí.

Kód: MB770G/B

7 299,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

GFI

Společnost COMES spol.s r.o. je certifikovaným dodavatelem produktů společnosti GFI,
která je jedničkou na trhu s bezpečnostním software a jejíž zákaznická základna
přesahuje 300 000 zákazníků. GFI je předním vývojářem na poli bezpečnosti obsahu,
síťové bezpečnosti a software pro messaging.

Produktová řada společnosti zahrnuje:
Shodné pro NB i PC:

Notebook:

GFIMailEssentials

- Antispam pro Exchange/SMTP/Lotus

GFI MailEssentials™ detekuje a blokuje spam a phishingové emaily. Dále nabízí specializované nástroje pro poštovní server:
disclaimery, sledování emailů, reportování emailového provozu, list server a newsletter, automatické odpovědi na straně serveru a
POP3 downloading.

GFIMailSecurity

- Řešení zabezpečení emailu pro Exchange/SMTP/Lotus

690Kč*

GFI MailSecurity™ for Exchange/SMTP/Lotus je řešení, které vynutí dodržování vašich pravidel pro používání emailu: kontrolu
cena hrozeb předtím, než mohou nakazit
obsahu, detekci exploitů, analýzu rizik a blokování virů. Odstraňuje všechny typy emailových
prostředí vaší sítě.

GFIMailArchiver

- Archivace, management a shoda pro poštovní server

690Kč*

GFI MailArchiver™ je komplexní nástroj pro archivaci veškeré firemní elektronické pošty. Významně snižuje požadavky na poštovní
server, minimalizuje závislost na souborech PST a pomůže vám dostát shody se stálecena
vyšším množstvím regulací, eDiscovery a
nových zákonů.

GFIFAXmaker

- Síťový faxový server pro Exchange/SMTP/Lotus

Problémy s ručním faxováním jsou minulostí: nutnost dokument nejprve vytisknout, přejít k faxu a čekat na jeho odeslání. GFI
FAXmaker™ je řešení, s jehož pomocí nemusíte při odesílání a příjmu faxů vstávat od stolu.

Network
GFI Server
Monitor

- Software pro monitoring serverů

690Kč*

GFI Network Server Monitor™ je řešení, které sleduje servery a síť na výskyt chyb nebo mimořádných situací. GFI Network Server
cena
Monitor pracuje plně automaticky, takže chyby objevíte a opravíte ještě předtím, než je zaregistrují
uživatelé (nebo nadřízení).

GFILANguard

- Síťový bezpečnostní skener a nástroj pro Vulnerability management

690Kč*

GFI LANguard™ je přední síťový a bezpečnostní skener používaný více než 20 000 uživateli. Ti jej používají k činnostem, jako je
cena s minimálním úsilím administrátora.
skenování sítě, detekce otevřených portů, vyhodnocení a nápravě bezpečnostních zranitelností

Produkt GFI MailEssentials byl prvním antispamovým řešením, které obsahovalo Bayesův filtr. GFI MailSecurity byl první software, který
problémy s bezpečností elektronické pošty řešil díky modulům kontroly na exploity a trójské koně agresivněji.
GFI FAXmaker je oblíben pro svoji úzkou integraci se sítí a prostředím elektronické pošty. GFI LANguard udělal na trhu s bezpečnostními skenery
revoluci. GFI vlastní několik patentů v oblasti síťové bezpečnosti a zabezpečení elektronické pošty. Produkty společnosti GFI obdržely mnoho
ocenění.

Společnost COMES spol.s r.o. nabízí vedle prodeje výše uvedených produktů společnosti GFI, též službu
proskenování Vaší sítě !!!
Naši specialisté jsou schopni zkontrolovat Vaši síť a detekovat možné bezpečnostní chyby a zranitelná místa.
Celá síť se skenuje na chybějící bezpečnostní záplaty, service packy, otevřená sdílení, otevřené porty,
nepoužívané uživatelské účty a další bezpečnostní rizika. Díky těmto informacím (zobrazovaným v uživatelsky
nastavitelných reportech) je možné Vaši síť uzamknout před hackery a navrhnout odpovídající řešení vedoucí k
odstranění těchto rizik.
Pro získání více informací neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení na telefonu +420 225 091 211 nebo
emailem na obchod@comes.cz.
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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.

HP Omni 200-5300cs Desktop PC
- hmotnost 8,25 kg,
záruka 2 roky

Se svým tenkým profilem a jednoduchým nastavením je počítač HP Omni 200 opravdu
efektivním řešením. Komponenty jsou v monitoru – nepotřebujete skříň počítače.
A přesto máte k dispozici všechny funkce, které potřebujete. Od bezdrátových sítí po
nejkvalitnější software.

- bezdrátová klávesnice a myš,
Dálkový ovladač HP Win7
Media Center

Kód: XT082EA

- Originální Windows® 7 Home Premium 64
- Procesor Intel® Pentium® E5800 3,2 GHz
- 4 GB DDR3 (2x 2 GB, 2 sloty)
- Pevný disk 500 GB SATA 3G (7 200 ot./min)
- Nízkoprofilová jednotka 8X SuperMulti s technologií LightScribe
- Grafický adaptér Intel® Graphics Media Accelerator X4500HD (až 1,65 GB)
- Displej s úhlopříčkou 54,6 cm (21,5"), podsvícením WLED a antireflexním filtrem;
rozlišení: 1 920 x 1 080
- 7 portů USB 2.0, 1 výstup pro sluchátka/mikrofon, 1 zvukový výstup
- 1 vstup TV; 1 zvukový stereofonní vstup; 1 výstup IR blaster
- Čtečka paměťových karet 6 v 1
- Karta s TV tunerem (analogový a DVB-T), MPEG 4
- Integrovaná webkamera VGA s vestavěným mikrofonem

ASUS EEE 1008P

Ultramobilní počítač do školy, práce nebo
na dovolenou, snadná obsluha: Easy to
learn, easy to work, easy to play ,
krátký startovací čas.
Uživatelsky přátelské intuitivní grafické
rozhraní, 10" kompaktní přenosný počítač
odolný proti nárazům,široké možnosti
připojení.
Kč bez DPH

Canon MF4430, A4

Elegantní kompaktní černobílé laserové
zařízení 3 v 1 nabízí tisk, kopírování,
skenování a podávání. Pro svou výkonnost,
snadné použití a úsporný provoz je ideální
pro domácnosti a malé kanceláře.
- 23 str./min, doba vytištění první kopie 9 s
- Rozlišení až 1 200 × 600 dpi
- Automatický podavač dokumentů s
kapacitou 35 listů

3 489,Kód: 4509B041

Kč bez DPH

Ext. HDD 2.5" WD My
Pass.Essential 500GB USB

kapacita 500GB,rozhraní USB 2.0 (480Mb/s),
case odolný proti menším nárazům,formát
disku NTFS,ochrana přístupu heslem a 256bit hardwarové šifrování, retail balení:
externí disk, WD SmartWare™ software,
USB 2.0 kabel, instalační příručka
rozměry 110 x 15 x 83 mm (d x v x š),
hmotnost 200g
Kód: DT100G2

1 259,Kč bez DPH
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Kč bez DPH

HP ProBook 4520s

HP EliteBook 8560p

Intel Core i3-380M Processor
Windows 7 Home Premium Edition 64 CZ
15.6-inch diagonal LED-backlit HD- matný
3GB DDR3, WiFi (b/g/n) WebCam,
Bluetooth, 320GB HDD, DVD+/-RW DL
LightScribe Drive, 6-cell Li-Ion battery,
zvýdrž na baterie cca 4 hodiny.
Brašna v balení

Intel Core i5-2540M Processor,
15.6-inch diagonal LED-backlit HD matný,
4GB DDR3 SDRAM (1x4GB),Gigabit LAN,
Wi-Fi (a/b/g/n), Bluetooth, voděodolná
klávesnice proti polití (odvodní kanálky),
320GB SATA II, DVD+/-RW DL Drive,
čtečka otisku prstů,

7 489,Kód: 1008P-BRN020S

12 239,-

10 989,Kód: XX847EA

Kč bez DPH

Xerox 3220MFP, A4

Chytrá volba pro malé společnosti, které
potřebují kompaktní černobílé multifunkční
zařízení, které dokáže tisknout, kopírovat,
faxovat a skenovat a také podporuje základní barevné digitální workflow (skenování/
fax v PC). Přináší reálné výhody a uživatelsky příjemný design u srovnatelných
zařízení.

Kód: 3220V_DN

Kč bez DPH

Western Digital My Book AV DVR Expander
zaručí více nahrávacích hodin pro vaše AV
a DVR zařízení. Použít lze ale také jako
běžný externí disk s podporou dvou
rozhraní, USB 2.0 a eSATA.
kapacita: 1TB
green power technologie disku
rozhraní: USB 2.0 480 Mb/s,
eSATA 3 Gb/s

1 905,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

20 358,Kč bez DPH

Xerox Phaser 6121MFP_S
bar. multifunkce A4

Navržena tak, aby zjednodušila práci v
kanceláři. Tiskárna Phaser 6121MFP s
úsporným designem představuje vysoce
produktivní, uživatelsky přívětivé zařízení,
které v sobě integruje funkce barevného
tisku, skenování, kopírování a faxování.

HP Compaq 6000 Pro Microtower PC
(ENERGY STAR), Windows 7 Prof. 32,
Intel® Core 2 Duo E7500 Processor,
Integrated IGM Accelerator 4500, 2 GB
1333 MHz DDR3 (1x2GB), 320 GB SATA,
LightScribe DVD Writer. čtečka karet 22v1,
Záruka 3 roky na místě
u zákazníka.
Kód: VW185EA

Kód: 6121MFPV_S

Kč bez DPH

Ext. HDD 3.5" WD MyBook
Essential 3.0 3TB USB

kapacita 3TB
rozhraní USB 3.0 5Gb/s
ochrana přístupu heslem a 256-bit
hardwarové šifrování
rozměry: 165 x 135 x 48 (V x H x Š)
hmotnost: 1,18 Kg

Kód: WDBACW0030

3 311,Kč bez DPH

10 698,Kč bez DPH

HP color laserjet
Cm2320nf mfp

Skvělá volba pro malé týmy 3 - 5
uživatelů v jakýchkoli podnicích,
kteří potřebují cenově dostupné,
spolehlivé a snadno použitelné
multifunkční zařízení k vytváření
široké řady pracovních dokumentů
vysoké kvality.

4 098,-

4 589,-

HDD 3.5" WD MyBook AV
1TB USB2.0/ eSATA

Kód: WDBABT0010

Kód: LG731EA

HP 6000 Pro MT

10 566,Kód: CC436A

Kč bez DPH

Ext. HDD 3.5" WD MyBook
World New 2x2TB LAN

kapacita 4 TB (2x 2TB)
zapojení jako RAID 0 (4TB striping)
nebo RAID 1 (2TB mirroring);
jednoduchá uživatelská konfigurace pole
síťová karta 10/100/1000 Mb/s Ethernet
pro připojení k běžné nebo bezdrátové síti
osazen WD GreenPower disky, zaručující
tišší režim a nižší spotřebu
Kód: WDH2NC40000E

7 186,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
KOMPLETNÍ SERVIS
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.

UŽIVATELSKÁ PODPORA

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

SYSTÉMOVÁ PODPORA

JE URČENA

KOMPLETNÍ SERVIS
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OUTSOUR ING
správ sítí

