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4 Tipy na dárky pod strome ček 
Manuály jsou vytvářeny firmou SAO Computers jako bezplatná podpora klientů. www.saocomp.cz  

Také nevíte, co máte koupit na vánoce? Máme pro Vás  4 tipy, posu ďte sami   
 
1) Zařízení, které vylepší pokrytí domu nebo bytu interne tem. 
 
Máte s pokrytím svého domu internetem problémy nebo byste chtěli pokrytí rozšířit o další oblast? 
Tento manuál pomůže všem, kteří chtějí dořešit bezdrátové pokrytí svého domu. Na jednu stranu 
popisuje na co si dát pozor, ale také kterých zařízení se v dnešní době již zbavit a čím je případně 
nahradit. 
 
Manuál rovn ěž obsahuje tipy na 5 typ ů zařízení, které Vám mohou 
s bezdrátovým pokrytím Vašeho domu pomoci. Cenov ě od 500 Kč do 2500 Kč 
nebo to nejlepší DecoM4 za 100K č měsíčně. 
 
Manuál popisující jednotlivá zařízení naleznete zde: 
https://www.saocomp.cz/upload/documents/W01U_Jak_posilit_bezdratove_pokryti_sveho_domu_internetem.pdf 
 
 

2) Chytrou televizi "v krabi čce" ze staré "hloupé". 
 
Máte televizi, která postrádá chytré funkce, a nechcete kupovat novou jen z důvodu tohoto 
nedostatku? Máme pro Vás skvělé řešení. Stačí k této televizi (podmínkou je, že musí mít HDMI 
výstup, ale tento snad mají všechny, které byly kupovány v posledních 10 letech) dokoupit nebo si u 
nás pronajmout AndroidTV box. Vypadá stejně jako settopbox, ale umí toho podstatně více. Můžete 
poté využít mimo SledovaniTV navíc i Youtube, VLC, Kodi a jiné. Dálkový ovladač obsahuje i 
mikrofon, takže je možné využít funkce hlasového vyhledávání a to nejen ve SledovaniTV, ale také 
např. na Youtube a toto je opravdu funkce, která nám vyhledávání urychlí . 
 
Manuál popisující tyto funkce naleznete zde: 
https://www.saocomp.cz/upload/documents/S03U_AndroidTV_box_aplikace_mimo_SledovaniTV.pdf 
 
Cena Android_TV box 2 800 K č včetně DPH nebo paušál 80 K č měsíčně. 
 

3) Noťas za dobrou cenu s lokální podporou. 
 
Kromě toho, že u nás nakoupíte notebooky a počítače za stejnou cenu jako jinde, navíc u nás získáte 
lokální podporu, což oceníte především ihned po koupi, kdy Vám na počítač vše potřebné 
nainstalujeme, PC zabezpečíme, takže ho můžete ihned plně používat a následně v případě jakékoliv 
reklamace či přeinstalace, kdy toto řešíme zde u nás na firmě a nemusíte zařízení zasílat kdovíkam  
 
Odkaz na aktuální nabídku notebooků, které máme skladem, naleznete zde: 
https://www.saocomp.cz/articles.php?lID=60 
   
Navíc na notebooky ACER máme jakožto autorizovaný p artner výhodn ější podmínky. 
 
 

4) Chytrý telefon za dobrou cenu s lokální podporou  
 
Kromě toho, že u nás nakoupíte chytré telefony za stejnou cenu jako jinde, navíc u nás získáte lokální 
podporu, což oceníte především ihned po koupi, kdy Vám na chytrý telefon vše potřebné 
nainstalujeme, telefon zabezpečíme, takže ho můžete ihned plně používat a následně v případě 
jakékoliv reklamace či přeinstalace, kdy toto řešíme zde u nás na firmě a nemusíte zařízení zasílat 
kdovíkam  
 
Odkaz na aktuální nabídku chytrých telefonů, které máme skladem, naleznete zde: 
https://www.saocomp.cz/articles.php?lID=61 
 
Navíc telefon ům Samsung a za řízením s Androidem vytvá říme manuály jak tyto obsluhovat. 
 


