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Editorial

Vážení současní i budoucí obchodní partneři,
čtenářky a čtenáři,
dostává se Vám do rukou vydání občasníku společnosti Bechtle di-
rect s.r.o. a právě já mám tu čest k Vám pronést poprvé své úvodní 
slovo.

Nastoupil jsem na pozici Managing Director dne 10. 08. 2020
a nesmírně si vážím skutečnosti, že moje seznámení s  kolegy 
v  Čechách i úvodní zaškolení v  centrále v Německu mohlo probě-
hnout osobně a tváří v tvář. Upřímně si neumím představit jak ta-
kový „onboarding“ probíhá z home office přes videohovor.

Osobní kontakt považuji i v době digitální za nenahraditelný motor 
pro budování vztahu, který může být následně posilován komunika-
cí na dálku. 

Dovolte mi krátkou odbočku. Někteří z  vás si možná pamatu-
jí fax, připojování k  internetu přes modem a drát od vypojeného 
tlačítkového telefonního přístroje. Většina z  vás si vybaví první 
videokonference s trhaným a zrnitým obrazem, chrčivý zvuk z re-
produktoru a výpadky spojení. Z  toho důvodu většina manažerů 
jezdila po Čechách či po světě na obchodní schůzky s kolegy či za 
dlouhodobými zákazníky osobně.

Dnes jsme v  jiné dimenzi - a podotýkám – to vše se technologi-
cky událo za 30 let. Moderní jednací místnost je vybavena velko-
plošnou obrazovkou, panoramatickou kamerou, která automati-
cky snímá detail hovořící osoby a skvělou zvukovou výbavou jak 
po stránce snímání jedním či více mikrofony, tak bezchybnou re-
produkcí. Právě toto kompletní vybavení jednacích místnosti všech 
velikostí se stalo jedním z nosných témat pro společnost Bechtle a 
její reakcí na pandemickou situaci.

Bechtle sleduje nejmodernější trendy a chce nabídnout zákazníkům 
řešení jejich současných i budoucích potřeb. Tady vidíme velký po-
tenciál v jednoduchém a flexibilním řízení IT ve firmě, kdy odpovědný 
manažer na měsíční bázi objednává IT vybavení pro celou firmu
a přizpůsobuje jeho množství reálné potřebě. Ano, hovoříme
o změně vlastnění hardware a licencí software. Stejně jako se ve 
světě osobní dopravy prosadil operativní leasing, očekáváme trend 
DaaS (Device as a Service) i v oblasti IT. Zákazník tak jednoduše 
za stabilní měsíční splátku používá notebook, tablet či telefon
a v  případě poruchy proběhne výměna zařízení podle SLA, zpra-
vidla do 24 hodin. Podle aktuálního počtu pracovníků se tedy řídí i 
množství používané techniky. Plánování nákladů je tedy mnohem 
jednodušší.

Rád se s vámi podělím o další novinky a plány společnosti Bechtle 
v dalším vydání. Pokud byste měli jakékoli dotazy, s radostí se vám 
budu já nebo moji kolegové věnovat.

Přeji hodně úspěchů do závěru neobvyklého roku 2020.

S přátelským pozdravem

Rolf Pekař
Managing Director
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Moderní pracoviště – všestranné IT 
řešení pro vaše potřeby

Způsob naší práce se dramaticky mění. Zaměstnanci si cení 
větší flexibility v pracovní dny a jsou stále mobilnější, což pro 
váš podnik umožňuje prakticky bezproblémovou produktivitu 
– od pracovního stolu, přes domov, zasedací místnost až po 
cestování. Moderní mobilní pracoviště však pro IT zname-
ná nové výzvy. Moderní pracoviště jsou stále komplexnější 
a obtížněji realizovatelná.

Výhody moderního pracoviště:
z	Optimalizovaná produktivita
z	Nižší celkové náklady na vlastnictví
z	Transparentní ceny za to, co skutečně používáte
z	Rychlá a snadná správa klientů díky virtualizaci
z	Automatické aktualizace softwaru
z	Rychlejší příprava pracovišť pro práci

Řešení moderního pracoviště zahrnuje:
z	Strategie (mobilních) pracovišť
z	Konzultace o produktech a licencích
z	Návrh tranzicí, implementací a služeb
z	Finance a nákupy
z	 Instalace
z	Školení
z	On-site služby

Naše koncepce moderního pracoviště znamená, že tato 
pracoviště budou vždy funkční, odladěná a bezproblémová, ale 
zároveň taková, aby se stále vešla do vašeho rozpočtu. Jsme 
tu proto, abychom vám poskytli podrobné a nestranné rady. 
Můžete si vybrat z našeho rozsáhlého portfolia více než 300 
dodavatelů.

Moderní pracoviště 360°
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A toto vše jsme pro vás schopni zajistit... není to právě to,
co potřebujete?

Chraňte váš firemní 
majetek pomocí 
bezpečnostních řešení

Zabezpečení sítě – vaše bezpečnost, náš cíl
Naše bezpečnostní řešení zahrnují:
z	Zabezpečení pomocí firewallových řešení nové generace
z	Hlubokou kontrolu paketů
z	Prevence/detekce narušení
z	Řízení přístupu v LAN a bezdrátových prostředích 
 (NAC, 802.1X)
z	Šifrování MAC (MacSEC)
z	Šifrování připojení WAN (IPsec/AES)
z	Detekci anomálií (malware, útoky DDoS a DeOS)
z	Pokročilou vizualizaci a analýzu datového provozu 
 (NetFlow, sFlow) pro včasné odhalení hrozeb
z	Síťové komponenty s integrovanými bezpečnostními 
 funkcemi, které chrání před falšováním adres, falešnými 
 identitami a útoky man-in-the-middle
z	 Implementaci bezpečnostních zásad principem end-to-end

Správa sítě – základ vaší informační technologie 
Moderní IT infrastruktura vyžaduje inteligentní správu, aby vše 
fungovalo spolehlivě. Intuitivní, uživatelsky přívětivé nástroje 
pro správu sítě vám mohou pomoci síťové služby poskytovat 
rychleji, snáze je spravovat a spolehlivěji je sledovat. 

Mezi tyto nástroje patří:
z	 Inventarizace a správa životního cyklu
 Jednou z našich hlavních rolí v rámci správy sítě je neustálá  
 inventarizace všech vašich síťových komponent. Licenční  
 informace aktuálního stavu, vydávání updatů a informace 
 o konci životnosti atd. usnadňují plánování budoucích inves- 
 tic a rozpočtů na IT.

z	Poskytování informací a monitorování
 Zajistíme, aby nástroje pro konfiguraci a správu změn  
 umožňovaly bezproblémové začlenění nových zařízení do  
 vaší sítě. Monitorované parametry vaší sítě zahrnují nejen  
 výkonnostní data, jako je rychlost sítě a šířka pásma, ale  
 také zdraví sítě, které sleduje stav klíčových systémových  
 komponent.

z	Automatizace
 Digitalizace otevřela dveře celé řadě nových požadavků na  
 ještě rychlejší a flexibilnější poskytování služeb. Virtualizace  
 a centrální správa hardwaru, řídicího softwaru a aplikací  
 prostřednictvím softwarově definované sítě vám umožní  
 zavést a prosadit kritéria, jako jsou mimo jiné kvalita služby,  
 úsporu nákladů a také zdrojů.

Naše „360 stupňové“ řešení je všestranná strategie kyberne-
tické obrany, která se skládá z různých součástí celkového za-
bezpečení. Tímto způsobem můžete chránit vaší společnost při 
odhalení hrozeb, a to již v okamžiku, kdy se objeví, a současně s 
nimi aktivně bojovat.

Pokrýváme následující oblasti:
z	Zabezpečení aplikací
z	Cloudové zabezpečení
z	Kyberkriminalitu
z	Zabezpečení datových center
z	Zálohování dat
z	Zabezpečení infrastruktury
z	Zabezpečení pracovišť
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Budování moderního pracoviště – moderní,
flexibilní, připravené na budoucnost

S jakými výzvami se dnes musí společnosti potýkat?
Jens: Mobilní práce a práce na dálku se staly normou a v budoucnu se 
to nezmění. Možnost pracovat flexibilně se stala rozhodujícím faktorem 
při výběru nového zaměstnání. To vše znamená, že společnosti musí pře-
hodnotit celou svou IT infrastrukturu, aby zaměstnanci měli vždy přístup k 
potřebným nástrojům. Aby toto bylo možné, je třeba procesy zcela přede-
finovat. Jak mohou společnosti zaručit, že jejich zaměstnanci budou i na-
dále dostávat potřebné informace, ať jsou kdekoliv? Je zapotřebí konkrétní 
hardware a software? 
Na tyto otázky si musí každá společnost odpovědět sama, ale společnosti 
se musí postarat o to, aby jejich zaměstnanci byli zapojeni do procesu. Ně-
kteří mají potíže s přijetím nového modernějšího způsobu práce, a proto 
musí být na změnu připraveni a proškoleni v používání nové technologie. I 
malé změny vyžadují připravenost a ochotu přijímat. Jak a kde by měly být 
uchovávány dokumenty o zákaznících a projektech? A co cloudové a dvou-
faktorové ověřování? Jak se zúčastním schůzky, když jsem na cestách, a 
jak funguje tento nový konferenční systém? Na všechny tyto otázky je třeba 
podrobně odpovědět, protože modernizace práce může být úspěšná pouze 
tehdy, když jsou lidé připraveni na to, co je čeká. Jedním ze způsobů, jak 
poskytovat trvalou podporu, je poskytovat vysvětlující videa, která lze sdílet 
na různých platformách a jsou neustále přístupná.

Existují určité aplikace a nástroje, které s těmito body mohou pomoci?
Jens: Základem jsou platformy pro spolupráci – nová centralizovaná infra-
struktura. Nejprve však potřebujete správná koncová zařízení, a to jsou ta, 
která mi umožňují dělat svou práci, jak nejlépe umím, podpoří mou kreati-
vitu a umožní mi pracovat odkudkoliv.

Podle mého názoru je Microsoft Teams kompletní komunikační platformou. 
Můžu volat, chatovat, pořádat videokonference, a snadno tak zůstat v kon-
taktu se svým týmem. Užitečné jsou také nástroje SharePoint a OneDrive 
a, jejichž obsah lze prostřednictvím platformy Teams prezentovat na řídi-
cím panelu, takže jej lze rychle a snadno použít. Do platformy Teams lze 
začlenit i data používaná aplikacemi jako OneNote, Planner, Whiteboard a 
produkty jiných prodejců, takže jsou dokumenty přístupné kdykoliv a od-
kudkoliv, což usnadňuje spolupráci. Díky kanálům a integraci kalendáře 
v platformě Microsoft Teams je vše jedinečně a chytře spojeno do jedné 
aplikace.

Lze všechny tyto aplikace kombinovat, a vytvořit tak komplexní řešení?
Jens: Koncová zařízení a platformy pro spolupráci od společnosti Microsoft 
jsou doplněny službami Bechtle. Například jsme vyvinuli službu Bechtle 
SMART Workplace, kterou můžeme použít k vlastnímu spuštění platfor-
my pro spolupráci a také ke správě koncových zařízení. Zahrnuje moderní 
nástroje, jako je Autopilot a správa koncových bodů, a také zprovozňování 
softwaru a hardwaru. Tyto služby jsou dostupné v celé Evropě, což je uži-
tečné při vstupování na nové trhy, a zákazníci se tak již nemusí sami starat 
o manipulaci s cloudovými infrastrukturami a koncovými zařízeními. Rozbi-
tý notebook? Žádný problém. Můžeme rychle zajistit výměnu nebo opravu, 
aby zaměstnanci mohli pokračovat v práci.

Jak to přesně funguje a jaké výhody systém přináší zákazníkům 
ve srovnání s jednotlivými řešeními?
Jens: Mít jednu kontaktní osobu je výhodné, protože je vždy jasné, na koho 
je třeba se v případě problému obrátit. Pokud prodejce slučuje hardware a 
software, je to pro zákazníky velká výhoda, protože tak ubývají problémy s 
kompatibilitou, zejména pokud jsou zahrnuty přizpůsobené služby.
Společnosti Bechtle a Microsoft společně vyvinuly komplexní řešení, které 
je připraveno na budoucnost. Všestranná zařízení Surface jsou ideální pro 
nejrůznější použití. Flexibilní tablet či výkonný počítač lze rychle a snadno 
přizpůsobit vašim potřebám a při použití se softwarem Microsoft Office 365 
a cloudovými komponentami tato moderní zařízení umožňují zcela novou 
úroveň spolupráce. S dalšími službami Bechtle je složitost omezena na 
minimum a důraz je kladen na to, aby vaši zaměstnanci mohli pracovat bez 
omezení. Toto nejen šetří čas a peníze, ale systém poskytuje komplexní 
zabezpečení a výrazně zvyšuje efektivitu.

Můžeme s vámi nahlédnout do budoucnosti? Jak se v budoucnu změní 
pracoviště?
Jens: Očekávám, že se změní dramaticky. Práce z domova je fantastická, 
ale je také třeba vytvořit pracoviště, kam zaměstnanci rádi chodí. Ne každý 
má doma svou vlastní kancelář, kde může pracovat v klidu, a komunikace 
s kolegy je zásadní pro motivaci a pohodu.

Podle mě se pracoviště změní natolik, že pevná pracoviště se z velké části 
stanou minulostí. Místo toho se budeme více řídit projektem – jeden den 
budeme pracovat sami, další den v týmu a následující den v kavárně. Už 
nemám kartotéku, protože je vše uloženo v cloudu a mám k tomu přístup 
odkudkoliv. Člověka to nutí přemýšlet, zda je nutné mít velké množství pev-
ných pracovišť, když lze prostor využít lépe pro něco jiného, a zda by nebyly 
vhodnější sdílené stoly.

Mobilní práce tu bude vždy. Je zapotřebí určitá infrastruktura fungující jako 
platforma, kde lze vše shromáždit a ke které je neustálý přístup. I koncová 
zařízení, která používám, se musí přizpůsobit mým požadavkům a produk-
ty Microsoft Surface to dělají opravdu dobře. Můžete psát a kreslit přímo 
na displej a lze je v jednu dobu použít jako konvertibilní tablet a v jinou jako 
notebook s klávesnicí. Zařízení se skvěle přizpůsobuje mé situaci podle 
toho, kde jsem a jak chci pracovat, a takto si představuji věci v budoucnu. 
Spolupráce mezi hardwarem a softwarem z jednoho zdroje je perfektní, ze-
jména obohacená o služby Bechtle.

Pracoviště se již změnila a budou se měnit i v budoucnu. Avšak ti, pro které 
je obtížné si představit budoucnost práce, mohou navštívit digitální pracovi-
ště Bechtle (předváděcí místnosti), kde se používají nejnovější technologie. 
Prostřednictvím naší demo společnosti Metalomat můžeme předvést vy-
zkoušená a osvědčená řešení, jak přivést moderní pracoviště k životu.
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Podniky čelí řadě výzev: Vývoj nových obchodních modelů, složitost 
moderního světa práce, časově náročná administrace, snaha stát 
se atraktivnějším zaměstnavatelem a mnoho dalších. Je možné tyto 
procesy zjednodušit nebo dokonce automatizovat? Jak lze rozvíjet ob-
chodní oblasti tak, aby byly připravené na budoucnost, bez značných 
časových a finančních investic? Odpovědí je modulární systém od spo-
lečností Bechtle a Microsoft. Zeptala jsem se odborníka na moderní 
pracoviště Jense Bonneta, jak to vypadá v praxi.

Patricia Reichel
Marketing

Jens Bonnet
Presales

Síťová řešení – páteř vaší komunikace

Managed services – méně administrativy, více času 
na vaše prioritní úkoly

Bezpečnostní řešení by měla být plánována a zaváděna v sou-
ladu se zásadami ITIL. Jednotlivé kroky pro tuto oblast jsou: 
 
Zajímá vás to?

Konzultace a plánování (plán)

Zavedení (sestavení) Provoz (běh)

Centrum podpory
Služba Business Service Desk je vaším cent-
rálním kontaktním bodem pro všechny poža-
davky na služby a IT podporu. Rádi vám po-
můžeme s jakýmikoliv záležitostmi ohledně 
aplikací, hardwaru nebo tiskáren. Naší prio-
ritou číslo jedna je úplná spokojenost vašich 
zaměstnanců.

Spravované pracoviště
Aby veškerý hardware fungoval spolehlivě, 
musí být správně udržován, ať už se jedná o 
stacionární či mobilní pracoviště.

Spravované datové centrum
Dnešní datová centra musí být bezpečná, ale 
také vysoce dostupná. I krátké selhání sys-
tému může zpomalit vaši firmu a stát vás 
hodně peněz. Naši IT specialisté zajistí, aby 
vaše počítačové centrum bylo vždy dostupné 
a poskytovalo adekvátní výkon.

Spravovaná síť a zabezpečení
Vaše firemní síť musí poskytovat optimální 
výkon, minimální latenci, maximální zabez-
pečení a 100% dostupnost. Naši IT specialis-
té se o to postarají.

Spravované audio-video
Služba audio-video zajišťuje vysokou dostup-
nost a zaručenou kolaboraci. Nezávisle na va-
šem firemním prostředí najdeme řešení, které 
odpovídá vašim speciálním potřebám.

Řízená instalace
Instalační služba Bechtle umožňuje, aby 
servery, počítače, notebooky a jiná konco-
vá zařízení dorazila již připravená k provozu. 
To zahrnuje test DOA, změnu nastavení BIOS, 
konfiguraci hardwaru, instalaci operační-
ho systému, nastavení aplikací a mnoho 
dalšího. Výhoda pro vás: předkonfigurovaný a 
testovaný hardware.

Údržba a opravy
Vaše firemní IT prostředí pravděpodobně 
obsahuje komponenty od různých dodava-
telů/výrobců a tím pádem i různá SLA. Aby 
tato rozmanitost a flexibilita zůstala pro 
vás výhodou, tak konsolidaci těchto slu-
žeb nechte na nás – umíme jednat se všemi 
výrobci.

Služby v místě
Služby v místě jsou základem našich služeb. 
Nabízíme pouze profesionální řešení. Pře-
bíráme plnou odpovědnost za provoz va-
šeho IT prostředí. Specializovaní servisní 
technici, systémoví inženýři, zaměstnanci 
helpdesku a projektoví manažeři jsou vám 
k dispozici, ať už máte jakýkoliv požadavek.
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PRÁCE KDEKOLI A BEZ OMEZENÍ
Nyní můžete pracovat kdekoli a podle svého. Maximální 
mobilita doplňuje úžasnou všestrannost díky nové generaci 
vysokorychlostního připojení přes LTE v zařízení, které se 
přizpůsobí každému stylu i místu práce – dokáže se totiž 
proměnit z notebooku na tablet nebo třeba přenosné grafické 
studio. Díky dvěma portům USB-C a Surface Docku umožňuje 
připojení k displejům, dokovacím stanicím a dalšímu vybavení.

Surface Pro X

VÝKON PRO VAŠI PRODUKTIVITU
Vyšší rychlost a výkon vám umožní splnit každý úkol. Díky nej-
novějšímu procesoru Intel Core 10. generace, vylepšené grafické 
kapacitě až 32 GB RAM a 1TB úložišti můžete pracovat s profe-
sionálním softwarem a obchodními aplikacemi, na které se vaše 
firma spoléhá. Celodenní výdrž až 11,5 hodiny a vylepšený úspor-
ný režim prodlouží vaši práci při napájení z baterie, když jste na 
cestách. Rychlé nabíjení pak doplní vaši baterii na úroveň až 80 % 
přibližně za hodinu

Surface Laptop 3

VYBAVENÍ PRO PERSONÁL PRO STYK SE ZÁKAZNÍKY
Zařízení Surface Go 2 pro firmy vašim zaměstnancům usnadní 
registrační proces s vašimi zákazníky a pomůže tak k rychlejšímu 
odbavení a lepší zákaznické zkušenosti.

Surface Go 2

Surface Book 3
ZAŘÍZENÍ 2 V 1 PRO KAŽDÝ STYL PRÁCE
Book 3 poskytuje po celý den výkon pro profesionální software 
a urychluje náročné úlohy, abyste zvládli větší množství práce. 
Špičkové materiály jsou dokonale vyvážené tak, aby poskytovaly 
bezprecedentní výkon notebooku této velikosti.
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TÝMOVÁ PRÁCE NA LIBOVOLNÉM MÍSTĚ
Týmy mohou nyní spolupracovat, kdykoli a kdekoli to okolnosti vyžadují. 
Zařízení Surface Hub 2S je tenké a lehké a podporuje nepřetržitou 
mobilní týmovou práci bez jakýchkoli kabelů. Umožňuje proměnit 
jakýkoli prostor v pracoviště pro týmovou práci.

SPOJENÍ VZDÁLENÝCH TÝMŮ
Díky minimalistické kameře zabírající 90° zorného pole a zabudova-
nými inteligentními mikrofony, které se zaměřují na zachycení mluve-
né řeči, se budete moct aktivně účastnit skupinových diskuzí. Pomocí 
řešení Microsoft Teams a Skype for Business můžete bez problémů 
uskutečňovat vzdálené porady i jednorázové hovory.

PLYNULÁ SPOLUPRÁCE TÝMŮ
Všechno, co potřebujete, máte neustále po ruce. K přirozené komunikaci 
se zařízením můžete používat pero Surface Hub 2 Pen nebo dotykové 
ovládání. Microsoft Whiteboard a špičkové aplikace podporují plynulou 
práci týmů a velmi jednoduše díky zrcadlení přes Miracast získáte také 
přístup k obsahu a možnosti jeho snadného sdílení prostřednictvím 
jednoho zařízení.

Surface Hub 2S
Týmová práce bez hranic
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ZJEDNODUŠENÍ ZÁKLADNÍCH
KAŽDODENNÍCH ČINNOSTÍ
Jde o dosud nejlehčí notebook řady Surface, má ale funkce, které 
u notebooku pro každodenní práci čekáte.

• Nejnovější procesor pro běh profesionálního softwaru
 i běžných aplikací.
• Celodenní výdrž baterie a rychlé nabíjení z prázdného
 až do zcela plného stavu.
• Okamžité zapnutí, zapínací tlačítko s čtečkou otisků prstů
 a přihlašování přes Windows Hello a One Touch, byste
 se co nejrychleji dostali k práci.
• Výrazné reproduktory Omnisonic, dva studiové
 mikrofony citlivé na velkou vzdálenost a přední kamera
 HD 720p pro jasný obraz i zvuk virtuálních schůzek.

Nový Surface Laptop
Go for Business
Pracujte stylově, ať jste kdekoliv

STYL A PRODUKTIVITA SI VZÁJEMNĚ SLUŠÍ
Přeneste svůj styl i na notebook - platinová barva podtrhuje krás-
né zpracování a nadčasový design.

• S hmotností pouhých 1110 g budete brát Surface Laptop
 Go všude s sebou.
• Užijte si více prostoru na obrazovce a pracujte přirozeně
 a produktivněji na zářivém 12,4“ dotykovém displeji
 PixelSense s úzkým rámečkem a poměrem stran 3:2,
 který je pro řadu Surface typický. 

SURFACE FOR BUSINESS ODEMYKÁ DALŠÍ HODNOTY
Šetří čas i peníze a vašemu IT týmu dopřeje klid na práci. Surfa-
ce umožňuje streamovanou distribuci, snadnou správu zařízení
a můžete se spolehnout na důvěryhodné zabezpečení společnosti 
Microsoft. 

• Zodolněný firmware převzatý z opensourcového rozhraní
 UEFI společnosti Microsoft a zabezpečení, které se postará
 o operační systém i o cloud.
• Přeneste distribuovanou správu zařízení z cloudu do svého  
 IT ekosystému pomocí Microsoft Endpoint Manager
 a rozhraní DFCI. Zredukujte složitost IT pomocí Windows  
 Autopilot a svým zaměstnancům nasazujte vše přímo.
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INSTINKTIVNÍ
Dotýkat se hologramů, brát je do rukou a pohybovat s nimi je 
přirozené, protože reagují velice podobně jako skutečné objek-
ty. Přihlášení k zařízení HoloLens 2 je okamžité a bezpečné a 
stačí při tom jen oči a Windows Hello. Hlasové příkazy fungují i 
v hlučném průmyslovém prostředí díky používání inteligentních 
mikrofonů a zpracování přirozeného jazyka.

SAMOSTATNÉ
V neomezeném pohybu vám nepřekážejí žádné dráty ani externí 
jednotky. Náhlavní souprava HoloLens 2 je samostatný počítač 
s připojením k Wi-Fi, což znamená, že všechno, co potřebujete, 
máte při práci neustále s sebou.

POHLCUJÍCÍ
Díky výrazně zvětšenému zornému poli vidíte současně vetší 
počet hologramů a psaného textu. Velmi jednoduše si také pro-
hlížíte složitější detaily ve 3D animaci.

ERGONOMICKÉ
Upínací systém s kolečkem navržený pro dlouhodobé používání 
zvyšuje pohodlí a umožňuje mít zařízení HoloLens 2 nasazené 
delší dobu. Můžete si také nechat nasazené brýle, protože náh-
lavní souprava je jednoduše překryje. Až se budete chtít věnovat 
jiné práci, stačí zvednout hledí nahoru a vystoupit tak z hybridní 
reality.

Hololens 2
Nová vize pro používání 
výpočetní techniky
Prozkoumejte nejpohodlnější a nejpůsobivější prostředí hybrid-
ní reality, které je k dispozici. Zjistěte, proč je zařízení HoloLens 
2 dokonalým zařízením pro hybridní realitu, s řešeními, která 
poskytují okamžitou hodnotu. Získáte všechny výhody používá-
ní cloudových služeb a služeb umělé inteligence od společnosti 
Microsoft, včetně spolehlivosti, zabezpečení a škálovatelnosti.
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FINANČNÍK
FREDDIE
Požadavky:

� Svobodné soustředění
� Žádné vyrušování
� Vyrovnaná rozvaha

OPERÁTORKA
OLIVIA
Požadavky:

� Přesná spolupráce
� Pohodlné volání
� Uzavírání obchodů

KOORDINÁTORKA
CHLOE
Požadavky:

� Čistá komunikace
� Být ve spojení i na cestách
� Dodržování rozvrhu

HANNAH
Z HR
Požadavky:

� Volnost pohybu při práci
� Nepřetržitá dostupnost
� Motivované týmy

Finančník Freddie si vybral náhlavní 
soupravu Jabra Evolve 80

Operátorka Olivia si zvolí náhlavní 
soupravu Evolve2 40

Koordinátorka Chloe si pořídila náh-
lavní soupravu Jabra Evolve 75

Hannah z HR si vybere náhlavní sou-
pravu Jabra Evolve 65

Profesionálové ví, jak pracovat co nejefektivněji a nejpro-
duktivněji. Když tedy potřebujete vykonat důležitou práci, 
je jen přirozené, že se obrátíte právě na ně. Jabra přináší 
náhlavní soupravy, hlasové komunikátory a kamery speci-
ficky navržené pro profesionální používání. Naše znalosti 
nám umožňují poskytovat vám ta nejlepší zařízení, díky 
kterým můžete svou práci vykonávat v té nejvyšší kvalitě. 
Existuje spousta dobrých důvodů, proč si profesionálové 
vybírají výrobky Jabra. Naše zařízení vám poskytují vyni-
kající kvalitu hovorů, špičkové bezdrátové připojení a UC 
certifikaci pro ještě lepší spolupráci. To vše v atraktivním 
designu se skvělou kvalitou zvuku.

JABRA.  VOLBA PROFESIONÁLŮ.
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PRÁVNIČKA
LARA
Požadavky:

� Dlouhé konverzace
� Okamžité připojení
� Soustředění na detaily

KREATIVEC
CAMERON
Požadavky:

� Kreativní rozhovory
� Rychlá koncentrace
� Kreativní svoboda

OPERÁTOR ZÁKAZNIC-
KÉHO SERVISU CHRIS
Požadavky:

� Řešení problémů
� Mít vše pod kontrolou
� Poskytování                         
 profesionálních služeb

OBCHODNÍ
ZÁSTUPCE BEN
Požadavky:

� Maximální soustředění
� Čisté hovory kdekoli

Právnička Lara si vybrala hlasový ko-
munikátor Speak 750

Kreativec Cameron si zvolí náhlavní 
soupravu Evolve2 65

Operátor zákaznického servisu Chris 
se rozhodl pro náhlavní Engage 50

Obchodní vývojář Ben si vybere náh-
lavní soupravu Evolve2 85

Nástup sjednocených komunikací společně s aktuální situací ve světě 
umožnil mnoha lidem pracovat flexibilně. Až 73 % finančních ředitelů 
věří, že umožnit zaměstnancům flexibilitu znamená pro jejich podnikání 
přínos, a současné výzkumy ukazují, že 54 % vedoucích společností zva-
žuje možnost poskytování práce na dálku trvale. Jako přední společnost 
v  oboru profesionálních zvukových řešení jsme byli vždy přesvědčeni, 
že práce není místo, kam docházíte, ale činnost, kterou vykonáváte. 
Společnost Jabra již léta umožňuje profesionálům připojit se odkud-
koli a všechna zařízení v naší široké nabídce jsme navrhli tak, aby vám 
umožňovala pracovat kdekoliv.  Ať už se tedy potřebujete lépe soustředit 
v hlučném pracovním prostředí, máte zájem o lepší provoz na vaší plat-
formě sjednocené komunikace nebo se poohlížíte po možnosti přesu-
nout se s prací na libovolné místo, máme pro vás vždy to pravé řešení. 

or

PROČ PRÁVĚ JABRA?
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PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ, NÁDHERNÝ DESIGN, 
DŮRAZ NA SPOLUPRÁCI

HP Elite Dragonfly Notebook PC

Notebook HP EliteBook 360 1040 G6

Dokovací monitor HP E24d G4

Jeho váha začíná na pouhém 1 kg, čímž HP Elite Dragonfly dává novou 
úroveň svobody těm, kteří potřebují být neustále v pohybu. Je vyroben 
v  krásné vážkově-modré povrchové úpravě, volitelně s 1000 nitovým 
ultrabright displejem a také s pokročilým zabezpečením, které vám 
pomůže udržet vaše data v bezpečí a vaši produktivitu na maximu, ať jste 
kdekoliv.

Navržen v celistvém těle z obráběného hliníku. Disponuje 
špičkovými integrovanými funkcemi pro soukromí, zvýšeným 
zabezpečením a nástroji pro spolupráci. Mimořádně všestranné 
360° provedení vám navíc umožní pracovat podle svých představ.

Zkrášlete si pracovní prostor díky jednoduchému připojení 
dokovacího monitoru HP E24d G4 FHD Advanced. Přidejte k displeji 
každodenní příslušenství a připojte počítač pomocí jediného kabelu 
USB-C. Podpořte IT pracovníky, aby mohli vzdáleně spravovat 
zařízení HP odkudkoli ze sítě přes port RJ-45

z	Rodina procesorů 8. generace: Intel Core i7, i5, i3
z	Operační paměť: 16 GB
z	 Interní paměť [SSD]: 128 – 512 GB
z	Monitor: 13,3“ v rozlišení až 4K
z	Zvuk: Bang & Olufsen
z	Porty: 2x Thunderbolt, 1x USB 3.1, 1x HDMI, 1x Nano SIM slot
 pro WWAN
z	Hmotnost: 0,99 Kg a výše dle konfigurace
z	Rozměry: 30,43 x 19,75 x 1,61 cm

z	Rodina procesorů 8. generace: Intel Core i7, i5
z	Operační paměť: 32 GB
z	 Interní paměť [SSD]: 256 GB – 2TB
z	Monitor: dotykový 14“ IPS v rozlišení až 4K
z	Zvuk: Bang & Olufsen
z	Porty: 2x Thunderbolt, 2x USB 3.1, 1x HDMI, 1x slot na Nano SIM
z	Výdrž baterie: Až 24 hod.
z	Hmotnost 1,35 Kg

z	Typ Monitoru: IPS
z	Nativní rozlišení: FHD (1920 x 1080 při 60 Hz)
z	Velikost displeje: 23,8“
z	Poměr stran: 16:9
z	Kontrastní poměr: 1 000:1 statický, 5 000 000:1 dynamický
z	Vstupní signál: 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x USB-C
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PŘETVÁŘEJTE VIZE
V REALITU

Z1 Tower G6 WKS

Monitor HP Z24n G2

Zbook 17 Fury G7

Díky stolnímu počítači s certifikací pro vybrané profesionální softwarové 
aplikace budete mít špičkový výkon vždy po ruce. Dosáhněte vysoké 
rychlosti a efektivity ve všech profesionálních pracovních postupech, 
od 2D/3D designu CAD až po základní tvorbu obsahu virtuální reality. 
Chcete více než jen počítač? Pořiďte si počítač Z.

Staňte se produktivní hybnou silou s elegantním 60,96cm (24“) WUXGA 
monitorem HP Z24n G2. Tento prakticky bezrámečkový monitor byl 
továrně testován na spolehlivou a dlouhodobou funkčnost a nabízí 
integrovanou kalibraci barev, nerušené propojení s dalšími monitory
a bohaté možnosti připojení, včetně rozhraní USB-C™.

Nejtenčí a nejvýkonnější 17“ mobilní pracovní stanice HP disponuje 
houževnatým výkonem našich nejlepších počítačů ZBook ve výrazně 
menším provedení. Tvoření, vykreslování, úpravy a simulace jsou 
neuvěřitelně jednoduché. Vizualizujte komplexní datové sady
v terénu. Tak obrovský výkon ještě nikdy nebyl tak přenosný.

z	Rodina procesorů 10. generace: Intel core i3, i5, i7, i9
z	Operační paměť: až 128 GB
z	 Interní paměť: až 2TB SSD nebo až 2TB HDD
z	Porty: 2x USB-C, 1x Thunderbolt,10x SuperSpeed USB-A, 1x HDMI,
 1x RJ-45, 2x DisplayPort, 1x VGA
z	Grafika: NVIDIA Quadro RTX, P620, Quadro P1000, AMD Radeon
 R7 430, GeForce RTX 2080 super atd.
z	Optická mechanika: Zapisovací jednotka HP 9,5 mm Slim DVD

z	Typ Monitoru: IPS s LED podsvícením
z	Nativní rozlišení: WUXGA (1920x1200 při 60 Hz)
z	Velikost displeje: 24“
z	Poměr stran: 16:9
z	Kontrastní poměr: 1 000:1 statický, 10 000 000:1 dynamický
z	Ergonomické funkce: Náklon -5 až +22°, otočení: ±45°,
 kloubové otáčení 90°, výška: 150 mm
z	Funkce: Antireflexní filtr, podsvícení LED, technologie IPS,   
 uživatelsky programovatelné ovládání na obrazovce,
 Plug and Play, ostré zobrazení
z	Porty: 1x analogový zvukový výstup, 3x USB 3.0, 2x USB-C

z	Rodina procesorů: Intel core i5, i7, i9 a Intel Xeon 10. generace
z	Operační paměť: až 128 GB
z	 Interní paměť: až 4TB SSD nebo až 2TB HDD
z	Monitor: 17,3“ v mnoha variantách
z	Zvuk: Bang & Olufsen
z	Porty: 2x Thunderbolt, 3x USB 3.1, 1x HDMI, 1x RJ-45,
 1x Mini DisplayPort
z	Hmotnost: 2,97 Kg

Konzistentní podání barev a výkon pro bezchybné zpracování projektů
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PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ BÝT VŠESTRANNÍ
V KANCELÁŘI I MIMO NI

HP All in One Carry On Zavazadlo

HP ProOne 440 G6 24 All-in-One PC

HP EliteBook 840 G7

Získejte dostatek místa pro své pracovní vybavení i osobní věci 
a cestujte na letištích s jistotou. Zavazadlo je vybaveno čtyřmi 
360° kolečky a uzamykatelnými TSA zipy, která ochrání nejen 
váš laptop, ale i vnitřek zavazadla

Elegantní počítač HP ProOne 440 24 All-in-One s moderním 
designem umožňuje snadné nasazení a disponuje firemními 
funkcemi, které zlepšují výkon, spolupráci, zabezpečení a správu.

Důraz na spolupráci vyžaduje výkonný, zabezpečený a odolný 
notebook, který zajišťuje připojení a zvyšuje produktivitu v 
jakémkoli prostředí. Využívejte multitasking na různých místech 
během pracovního dne díky počítači HP EliteBook 840 G7 
s krásným designem.

z	Rozměry: 56 x 36 x 23 cm
z	3,4 kg
z	Pro laptopy do 15,6“
z	Voděodolný

z	Rodina procesorů Intel core i3, i5, i7 10. generace, Celeron, 
Pentium
z	Operační paměť: 64 GB
z	 Interní paměť: až 2 TB SSD nebo až 2 TB HDD
z	Porty: 1x USB-C, 5x SuperSpeed USB-A, 1x HDMI, 1x RJ-45,  
 2x DisplayPort
z	Grafika: AMD Radeon 630
z	Rozměry: 36,49 x 25,69 x 1,9 cm
z	Monitor: 23,8“ širokoúhlý IPS displej s rozlišením FHD  
 podsvícením WLED a antireflexní úpravou

z	Rodina procesorů: Intel core i5, i7 10. generace
z	Operační paměť: 64 GB
z	 Interní paměť: až 1 TB HDD
z	Monitor: 14“ v mnoha variantách
z	Zvuk: Bang & Olufsen
z	Porty: 2x Thunderbolt, 2x USB 3.1, 1x HDMI
z	Hmotnost: 1,33 Kg (1,46 Kg ve variantě s dotykovým displejem)
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UŽÍVEJTE NOVÉ TECHNOLOGIE
I MIMO PRÁCI

Tiskárna HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One
Revoluční chytrá tiskárna, která splní veškeré vaše požadavky. 
Ušetřete čas díky službě Smart Tasks. Využívejte automatický 
oboustranný tisk i skenování, bezproblémové připojení a nejlepší 
zabezpečení HP ve své třídě. Navíc můžete tisknout a skenovat
z telefonu.

Multifunkční tiskárna HP PageWide 377dw
Nejrychlejší multifunkční tiskárna HP ve své třídě nabízející 
výjimečnou užitnou hodnotu, tiskne barevné dokumenty
v profesionální kvalitě, rychle skenuje oboustranně a má velmi 
nízkou spotřebu energie – to vše za příznivou pořizovací cenu.

z	Eliminujte kroky v opakujících se úkolech díky službě Smart  
 Tasks. Skenujte do cloudu, e-mailu a dalších umístění  
 pouhým kliknutím a tiskněte odkudkoliv.

z	Plňte pracovní úkoly rychle a bezobslužně díky   
 automatickému podavači na 35 stran. Využívejte automatický  
 oboustranný tisk a skenování.

z	Dosáhněte vysoce kvalitního skenování a sdílejte obsah
 přes Dropbox, Disk Google, e-mail nebo cloud prakticky  
 odkudkoli.

z	Nejrychlejší vytištění první stránky od HP v dané třídě.          
 Méně prostojů a více tisku s bezkonkurenčními rychlostmi  
 tisku – až 45 str./min
z	Oboustranně skenované dokumenty tiskárna posílá přímo  
 do e-mailu nebo cloudu.
z	Spravujte úlohy na 10,9cm (4,3“) dotykovém displeji.   
 Snadný tisk souborů PDF a JPEG z jednotky USB.
z	Tiskněte z mobilních zařízení s technologií Wi-Fi Direct
 a NFC Touch-to-Print bez nutnosti sítě.

Řada tiskáren HP Neverstop Laser MFP 1200
Tiskněte snadno velké objemy s první bezkazetovou laserovou 
tiskárnou na světě, která obsahuje toner na tisk 5 000 stran. 
Spolehněte se na kvalitu HP za ultranízkou cenu. Tiskněte
a skenujte prakticky odkudkoli s nejlepší aplikací pro mobilní tisk 
ve své třídě – HP Smart.

z	Černobílý tisk až 20 str./min
z	Dodaný toner na tisk 5 000 stran
z	Doplňovací toner
z	Bezdrátový tisk s funkcí Wi-Fi Direct u modelu MFP 1200w
z	Kompatibilní s aplikací HP Smart
z	Vstupní kapacita 150 listů, hmotnost: 3,2 Kg
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ZEBRA RS5100

ZEBRA TC21/TC26 
Pokud uvažujete o nákupu levných mobilních telefonů pro své 
pracovníky, přejděte k dotykovým mobilním terminálům TC21/
TC26. Tato zařízení jsou nejnovější a cenově dostupné produkty 
z portfolia mobilních terminálů společnosti Zebra Technologies.  

Výhodou Zebra snímačů čárových kódů je 5“ dotykový displej
s vysokým rozlišením, který je dobře viditelný za různých svě-
telných podmínek, a také odolný proti vodě, teplu, mrazu. I přes 
jejich robustní design vynikají svou lehkostí.  

Mobilní terminál TC21 se nabízí v provedení Wifi-only, narozdíl 
od TC26, který je navíc také mobilní pro využití v terénu. Samo-
zřejmostí je Bluetooth, GPS a NFC. 

TC21/TC26 disponují širokou škálou příslušenství poskytující 
flexibilitu s možností přenášení a montáže - včetně nositelného 
držáku na zápěstí nebo užívání bez použití rukou. Komunikaci 
zaměstnanců můžete také podpořit pomocí pokročilých volitel-
ných hlasových řešení, včetně komunikace Push-to-Talk uvnitř 
místnosti nebo venku.  

Bezdrátový skener nové generace RS5100 je praktický a lehký 
handsfree nástroj ke snímání všech známých čárových kódů. Ve 
své třídě nabízí proti konkurenčním produktům téměř dvojná-
sobné navýšení efektivity skenování. 

Zebra RS5100 je navržen pro široké využití, například ve skla-
dech či distribučních centrech. Handsfree provedení skeneru 
navyšuje efektivitu a produktivitu práce vašich zaměstnanců,
a je dostupný ve třech provedeních: pro uchycení na prst,na 
hřbet dlaně či k zavěšení kolem krku. 
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ZEBRA ZT411 RFID ŘEŠENÍ ON METAL
RFID On-metal tiskárna Zebra ZT411 je ideální řešení pro ozna-
čování majetku na všech typech povrchů, včetně kovů. Celosvě-
tově dostupná tiskárna je vybavena 4,3” plně barevným dotyko-
vým displejem, který umožňuje okamžitý přehled o stavu tisku 
a umožňuje rychlé změny nastavení. Technologie Zebra ZT411 
RFID On-metal umožňuje tisk a kódování silnějších štítků pro 
umístění na kovový povrch, s kvalitou tisku 300 dpi. Tiskárna 
Zebra ZT411 RFID podporuje tisk štítků Silverline do tloušťky 
1,5 mm. 

Způsob, jakým společnosti ukládají svá podniková zařízení, 
může mít významný dopad na provozní efektivitu. Špatně ře-
šené úložiště může znamenat ztracená či poškozená zařízení, 
překážky v pracovních postupech a sníženou produktivitu - to 
vše může zvýšit náklady a dokonce ohrozit služby.

Na základě toho společnost Zebra Technologies vytvořila fle-
xibilní řadu modulárních skříní (stojanů), které jsou navrženy 
podle náročných standardů kvality, a to pro mobilní zařízení Ze-
bra.

Zebra Intelligent Cabinets pomáhají zefektivnit způsob, jakým 
jsou vaše podniková zařízení ukládaná, přístupná, sledována
a spravována. Tím zvyšují vaši efektivitu využití mobilních zaří-
zení ve vašem skladu, přepravě, logistice a maloobchodu. 

ZEBRA INTELLIGENT CABINETS
(„INTELIGENTNÍ SKŘÍŇKY“) 

ZEBRA ZT411 RFID ŘEŠENÍ ON METAL
RFID On-metal tiskárna Zebra ZT411 je ideální řešení pro ozna-
čování majetku na všech typech povrchů, včetně kovů. Celosvě-
tově dostupná tiskárna je vybavena 4,3” plně barevným dotyko-
vým displejem, který umožňuje okamžitý přehled o stavu tisku 
a umožňuje rychlé změny nastavení. Technologie Zebra ZT411 
RFID On-metal umožňuje tisk a kódování silnějších štítků pro 
umístění na kovový povrch, s kvalitou tisku 300 dpi. Tiskárna 
Zebra ZT411 RFID podporuje tisk štítků Silverline do tloušťky 

Maximalizujte provozní efektivitu, zlepšete pracovní postupy
a zvyšte zabezpečení vašich zařízení.
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Lenovo - správná volba nejen pro vaše podnikání

ThinkCentre M90n-1 Nano

ThinkCentre M70q (tiny) 

ThinkCentre M90n-1 Nano IoT

DOKONALÁ KOMBINACE VÝKONU A PŘENOSNOSTI.

VÝKONNÝ POČÍTAČ V MALÉM PROVEDENÍ

VÝJIMEČNĚ VÝKONNÝ. VÝJIMEČNĚ KOMPAKTNÍ.

Výjimečně malý, výkonný a všestranný ThinkCentreM90n-1 je 
tu a pozvedá počítačový standard na zcela novou úroveň. Je 
poháněn nejnovější generací procesorů Intel® a je vybaven 
úložištěm SSD pro snadné každodenní použití.0.35L M90n-1 
Nano je o 65% menší než ThinkCentre Tiny a snadno se vejde do 
jakéhokoliv kancelářského prostředí.

Nenechte se zmást malými rozměry. ThinkCentre M70q v 
provedení Tiny je opravdu malý, ale i přes to vysoce výkonný. 
Zásluhou procesoru Intel, rychlé RAM paměti a modernímu 
SSD disku pro něj není žádný úkol překážkou. Je také tichý, 
takže vás při práci nebude rozptylovat hluk ventilátoru a vysoce 
odolný, takže zvládne pracovat i v tom nejnáročnějším prostředí.

Splňte náročné úkoly naprosto snadno s výjimečně tenkým 
zařízením ThinkCentreM90n-1 Nano IoT je poháněn nejnovější 
generací mobilních procesorů Intel® a vysokorychlostní pamětí 
DDR4. V oblasti platformy internetu věcí je M90n- 1 Nano 
revolucí. Podporuje bezdrátovou rozšiřitelnost připojení Wi-Fi/
BT, připojení LoPWAN, WWAN a přemístění velkých objemů dat 
IoT senzorů na Cloud servery. Navíc, se škálovatelným designem 
IOBOX, Nano IoT nabízí více možností fyzického připojení portů 
jako nejlepší řešení pro zařízení Edge Computing. M90n-1 
Nano Iot s inovativním designem bez ventilátoru zaručuje 
účinnější rozptýlení tepla a nabízí stabilní výkonovou platformu 
v náročných prostředích.

z Až osmá generace procesorů Intel Core I7 s vPro.
z Paměť až 16GB DDR4
z Až 2x 512GB PCIe SSD
z Hmotnost 505g

z Možnost připojení 2 monitorů
z Hmotnost 750g
z MIL-SPEC testovaný produkt
z TPM 2.0

z Splňuje armádní specifikace Mil-SPEC
z Procesor až Core i9-10900T
z Paměť až 64GB DDR4-2666
z Hmotnost 1,25 kg

 [ ZIMA 2020 ]

Lenovo - správná volba nejen pro vaše podnikání

ThinkCentre M720s/t
POZVEDNĚTE PRODUKTIVITU NA DALŠÍ ÚROVEŇ.
ThinkCentre M720 v provedení Tower a SFF splňuje vaše požadavky na 
výpočetní techniku, je zabezpečený a výkonný. Díky osmé generaci procesorů a 
paměti DDR4 můžete zpracovávat velké objemy dat a vytvářet obsah naprosto 
snadno. M720 disponuje širokou škálou vysokorychlostních USB portů, které 
mu umožňují přizpůsobit se vám na maximum. Díky Smart USB Protection se 
nemusíte obávat o bezpečnost vašich citlivých dat. Navíc E-zámek šasi chrání 
klíčové komponenty uvnitř počítače.

ThinkCentre M920t

TIO monitor kompatibilní s M90n/
M625/M720q/M920q/M920x

ZVYŠTE VÝKON VAŠEHO PODNIKÁNÍ.

ZVYŠTE VÝKON VAŠEHO PODNIKÁNÍ

z 292,7 × 145 × 366 mm
z Až osmá generace procesoru Intel Core i7
z Paměť až 64GB DDR4 UDIMM 2666MHz
z 2 x USB 3.1 1.gen. typu C + 2 x USB 3.1 2.gen. typu C

z 321,35 × 165 × 410,25 mm
z Až osmá generace procesor Intel Core i7
z Energy Star 7.0
z Paměť až 64GB DDR4 UDIMM 2666MHz
z NVIDIA® GeForce® GTX s podporou virtuální reality

z Velikost: 21,5“, 23,8“ (možnost dotykové varianty) a 27“ nedotyková
z Rozlišení: 1920 x 1080 (FullHD)
z Matná obrazovka 
z Kontrastní poměr 1000:1
z Jas: 250cd/m2
z Zabudovaná kamera, mikrofon a reproduktory

ThinkCentre M920 v provedení Tower a SFF jsou tou nejlepší 
volbou, protože přesně vyhovují vašim představám. Užijte si 
výjimečně rychlé zpracování velkých složek a aplikací díky nové 
osmé generaci procesorů Intel® s vPro™ a pamětí DDR4. Tyto 
počítače přicházejí s řadou vysokorychlostních USB portů, které 
pomáhají zlepšit produktivitu přizpůsobením se vašim potřebám 
připojení. Nebojte se o zabezpečení. dTPM 2,0 šifruje vaše citlivá 
data a e-zámek šasi chrání klíčové komponenty v počítači proti 
krádeži.

Tento modulární All-in-One je všestranný a okamžitě nastavitelný. Snadno ho 
připojíte k počítači Tiny (není součástí balení) ze zadní strany monitoru a můžete 
si tak sestavit vlastní počítač, který bude vyhovovat stylu vašeho podnikání. 
Tiny-in-One 3 je kompatibilní s počítači ThinkCentre řady M 2.-4. generace, 
Chromebox, a Thin Client. Počítač navíc lze zabezpečit zámkem Kensington či 
ho umístit na zeď pomocí VESA držáku.
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Lenovo - správná volba nejen pro vaše podnikání

AIO ThinkCentre M820z 21.5” / M920z 23.8”

T14

VYSOKÝ VÝKON. PRVOTŘÍDNÍ FUNKCE.

ZVYŠTE SVOU PRODUKTIVITU

ThinkCentre M820z a M920z v provedení AIO je výkonné řešení pro zvýšení 
produktivity, které vám ušetří čas i prostor. Vytváření graficky náročného obsahu 
a provedení náročných úkolů jsou hračka díky 21.5” či 23,8“ bezrámečkovému 
FHD displeji  s  antireflexní  technologií.  Výkonné procesory Intel®  Core™, 
vysokorychlostní  paměť  DDR4  a  další  působivé  funkce  jako  Smart  Power  
on,  režim  Eye  Comfort  a otočná  kamera - to  vše  v  tomto  AIO,  které  prošlo  
testy  dle  armádních  specifikací  MIL-SPEC a  skvěle  se  hodí  do  jakéhokoliv  
pracovního  prostředí.

z Až 10. generace procesorů Intel® Core™ i7 nebo AMD
   Ryzen™ 7 Pro
z Možnost display až 14“ 4K UHD (2560 x 1440) displej s
   technologií IPS a Dolby Vision™, 500 nitů
z Výdrž baterie až 16,5 hodin
z Hmotnost 1.46kg 
z Dolby Audio™ Premium s reproduktory směřujícími vzhůru
z Dva dálkové mikrofony
z Volitelně: PrivacyGuard

Tyto notebooky vám umožní pracovat stylově. Od nástrojů, které 
vám umožní pracovat bez prostojů až po zabezpečení, které 
ochrání vaše data. A to není všechno – notebooky ThinkBook 
disponují skvělými funkcemi pro zabezpečení. A mají také poutavý 
design.

z Nový bezrámečkový design
z USB3.1Gen2 / USB Type-C
z Extrémní odolnost díky 9 Mil-specs.
z Ultra-Flex stojan

ThinkPad T14s

z Až 10. generace procesorů Intel® Core™ i7
   nebo AMD Ryzen™ 7 Pro
z Možnost display až 14“ 4K UHD (2560 x 1440) displej
   s technologií IPS a Dolby Vision™, 500 nit

z Paměť až 32GB DDR4 (2400MHz)
z Výdrž baterie až 21 hodin
z Hmotnost 1.27kg
z Možnost mechanického dokování

Notebook ThinkPad T14s je snadno přenosný, nabízí vysoký výkon a zvedá 
úroveň standardu pro firmy. Disponuje výkonnými procesory Intel a AMD 
Ryzen Pro, epickou výdrží baterie, skvělým displejem, dostatečným úložištěm 
a chytřejším zabezpečením. Časově úsporné funkce jako klávesy pro hovory, 
moderní pohotovostní režim a Wake on Voice nabízejí maximální pohodlí a vyšší 
produktivitu.

VYNIKAJÍCÍ VÝKON, KTERÝ VÁS NIKDY NEZPOMALÍ
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Lenovo - správná volba nejen pro vaše podnikání

ThinkPad X1 Carbon 8 gen 

ThinkPad X1 Yoga 4 gen 

VYTVOŘEN PRO PRVOTŘÍDNÍ VÝKON

VÝJIMEČNĚ TENKÝ VYSOCE VÝKONNÝ.

z Až desátá generace procesorů Intel Core I7 s vPro. 
z Paměť až 16GB DDR4
z Až 2 TB PCIe SSD
z Výdrž baterie až 19.5 hodiny
z Hmotnost 1.09g

z Až desátá generace procesorů Intel Core I7 s vPro. 
z Paměť až 16GB DDR4
z Až 2 TB PCIe SSD
z Výdrž baterie až 19.3 hodin
z Systém reproduktorů Dolby® Atmos™

ThinkPad X1 Carbon Gen 8 je nejtenčí a nejlehčí komerční 14“ 
ultrabook na trhu a je skvělou volbou pro všechny nadšence do 
technologií. Nyní nabízí ještě vyšší výkon, větší výdrž baterie 
a navíc je to jeden z prvních notebooků s certifikátem Intel® 
Athena. Kromě zabezpečení a přenosnosti, které očekáváte, 
nabízí ThinkPad X1Carbon Gen 8 vyšší produktivitu díky 
možnosti probuzení zařízení během jedné vteřiny a okamžitému 
připojení k internetu. ThinkPad X1 Carbon Gen 8 poskytuje 
rychlé nabíjení, delší přehrávání videí na jedno nabití, a nabízí 
tak chytřejší technologii pro uživatele na cestách. 

Lenovo ThinkPad X1 Yoga GEN 5 ThinkPad X1 Yoga Gen 5 je 
výjimečně lehký a tenký, velmi výkonný a usnadňuje práci i 
zábavu na cestách. Nyní nabízí ještě vyšší výkon v oblasti výdrže 
baterie, konektivity a provedení a je to jeden z prvních notebooků 
s certifikátem Intel® Athena. Kromě flexibility a odolnosti, 
které očekáváte, nabízí X1 Yoga prvotřídní konektivitu WiFi 6 
(AX), jasnější panel s filtrem PrivacyGuard a dedikované klávesy 
pro snadné videokonference. To znamená chytřejší technologie 
pro vaše zařízení. Řešení 2V1
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Co je Modern Meeting?
Modern Meeting jsou online virtuální schůzky pro ty, co chtějí 
spolupracovat bez ohledu na to, kde jsou. Se službou Modern 
Meeting ušetříte čas a náklady na služební cesty a zvýšíte tak 
produktivitu. S tímto řešením se snadno a rychle připojíte k on-
line schůzce, ať už jste kdekoliv.

Jelikož stále více lidí pracuje z domova nebo externě, místo aby 
seděli v kanceláři, těší se virtuální schůzky velké oblibě, a to jak 
u velkých, tak malých podniků. Pracovníci z generace mileniálů 
a generace Z přikládají velký význam flexibilitě pracoviště. Jsou 
zvyklí pracovat s nejnovějšími a nejlepšími zařízeními a očekávají, 
že jim v tom zaměstnavatel vyjde vstříc.

Vzhledem k rostoucímu počtu flexibilních zaměstnanců a za-
městnanců pracujících z domova je důležité, abyste měli k dispo-
zici vhodnou technologii. Během online schůzek se chtějí všichni 
účastníci dobře vidět a slyšet. Není nic nepříjemnějšího než tech-
nické problémy, které nepříznivě ovlivní uživatelský zážitek.

Modern Meeting společnosti Bechtle je řešení plug-and-play, s 
nímž můžete realizovat své představy o online zasedacích míst-
nostech. HD panoramatické 4K video a křišťálově čisté audio za-
jistí, že vaše schůzka s (externími) zaměstnanci bude produktivní. 
Na základě vašich potřeb vám nabídneme standardizovaný balí-
ček, který zahrnuje vše, co potřebujete pro konfiguraci dokonalé 
moderní schůzky. Díky uživatelsky přívětivé funkci plug-and-play 
začne vaše schůzka včas, bez jakéhokoliv zdržení.

V tom s vámi souhlasíme.

Máte někdy pocit, že by 
vaše schůzky mohly být 
efektivnější? 

Lepší schůzky
v menším prostoru.

Snadné, rychlé a efektivní
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Komu je služba určena?

IT manažerům hledajícím řešení pro online 
spolupráci, která vyžaduje minimální nebo 
nevyžaduje vůbec žádnou podporu. Zbude jim 
tak více času na důležitější činnosti.

HR manažerům, kteří usilují o spokojenost 
zaměstnanců tím, že jim nabídnou nejlepší a 
uživatelsky nejpřívětivější nástroje.

Manažerům, kteří chtějí, aby jejich tým spolu-
pracoval co nejefektivněji, bez ztráty produk-
tivity a bez zdržení.

Pro kolegy, kteří se chtějí snadno a rychle 
spojit se svým týmem, ať už jsou kdekoliv.

z  Zvyšte produktivitu (externích) zaměstnanců a virtuálních
    týmů a vyhněte se zdržením způsobeným konfiguračními
    a technickými problémy.

z  Ušetřete čas: neztrácejte už čas tím, že budete plánovat 
    akce a snažit se, aby byl každý fyzicky přítomen ve stejné 
    místnosti, nebo že se budete zaobírat věčnými opozdilci, 
    kteří zdržují začátek schůzky.

z  Technologie plug-and-play vám umožní snadno, rychle 
    a bez problémů spolupracovat s ostatními.

z  Toto řešení je kompatibilní s většinou předních audio
    a videokonferenčních systémů.

z  Intuitivní technologie 180° 4K kamery umí rozpoznat
    jednotlivé účastníky schůzky a optimalizuje zorné pole tak, 
    aby se konverzace mohli účastnit všichni.

z  Standardizovaný balíček na základě vámi zvoleného typu 
    zasedací místnosti obsahuje vše, co potřebujete ke konfiguraci 
    moderní spolupráce přes video.

Jaké jsou výhody služby Modern Meeting?
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Spočítejte si vaší možnou úsporu
pomocí naší DaaS kalkulačky na:
https://daascalculator.bechtlesolutions.com/cz



Co je služba Device as a Service?

Transparentní, flexibilní a bez starostí

Produkty a služby „As a Service“ jsou pro firmy stále atraktivnější. 
Služba Device as a Service funguje podobně, jako když si koupíte 
předplatné: Nemusíte už předem investovat do nákupu hardwa-
ru, protože platíte každý měsíc a za každé pracoviště pevně sta-
novenou částku. Platíte tedy jen za to, co používáte, nejedná se 
tak o žádné nadbytečné částky.

Měsíční platba zahrnuje kromě hardwaru také IT služby život-
ního cyklu, jako jsou aktualizace softwaru a podpora koncové-
ho uživatele. Jako IT manažer tak máte více času na důležitější 
úkoly a vaši kolegové vždy pracují s nejlepšími a plně funkčními 
zařízeními.

Další výhodou služby Device as a Service je možnost modifikace 
balíčku. To jediné, co je třeba udělat při nástupu nového zaměst-
nance, je objednat nové zařízení. Výši nákladů již předem znáte a 
zařízení bude při dodání připraveno k použití. Stará zařízení jsou 
likvidována způsobem šetrným k životnímu prostředí a v souladu 
s GDPR a zdravá použitelná zařízení jsou vrácena zpět na sklad.

Každé zařízení je proaktivně monitorováno, čímž lze předvídat 
jeho životnost. Také případné incidenty jsou vždy velmi rychle od-
haleny a následně včas vyřešeny. Pokud i přesto dojde k  poruše, 
bude zařízení během velmi krátké doby vyměněno nebo oprave-
no.

Pro koncového uživatele je k dispozici podpora, problémy se tedy 
řeší a to tak, že jsou řešeny za vás. Ušetříte si tím mnoho času, 
který můžete věnovat tomu, co je opravdu důležité: podpoře vaší 
organizace.

Zbavte se starostí se službou
Device as a Service.
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Více než 60% IT manažerů udává,
že strávíte příliš mnoho času

správou zařízení

Komu je služba určena?

Začátky s DaaS
Co můžete očekávat, když začnete využívat službu DaaS:

Co může Device as a Service 
znamenat pro vaši společnost?

IT manažerům, kteří chtějí věnovat více času 
inovacím a strategiím než správě zařízení

HR manažerům, kteří usilují o spokojenost 
zaměstnanců a chtějí ulovit mladé talenty tak, 
že jim nabídnou nejnovější technologie

Finančním manažerům, kteří rádi kupují na-
stavitelné balíčky s předvídatelnými a trans-
parentními měsíčními náklady a bez počáteč-
ních investic

Kolegům, kteří neradi přerušují svou práci a 
nechtějí být závislí na zastaralých zařízeních 
nebo dlouho čekat na vyřešení technických 
problémů, když se objeví.

z  Vaše IT oddělení už si nemusí dělat starosti se správou
    zařízení, životního cyklu a incidentů.

z  Zaměstnanci mají vždy k dispozici nejnovější a plně funkční
    zařízení, včetně podpory.

z  Smlouva je flexibilní a lze ji upravit podle měnícího se počtu
    zaměstnanců.

z  Přehled o vašich nákladech: měsíční náklady jsou
    předvídatelné a transparentní a nejsou potřeba žádné
    počáteční investice.

z  Všechna zařízení jsou již při dodání nakonfigurována dle
    vašich potřeb a připravena k použití; likvidována jsou pak
    způsobem šetrným k životnímu prostředí a v souladu s GDPR.

z  Díky proaktivnímu monitoringu lze předvídat životnost
    každého zařízení a incidenty, které jsou s ním spojené.

1. Zkoumání a definování
Každá organizace je jiná. Společně zjistíme, jaké potřeby má vaše 
společnost. Podle toho vám můžeme poradit.

2. Objednávka
Na základě různých, předem definovaných typů zaměstnanců 
(person) navrhujeme katalogy produktů. Každý zaměstnanec si 
tak může vybrat zařízení, které se k jeho práci nejvíce hodí.

3. Dodávka a uvedení do provozu
Všechna zařízení jsou již při dodání připravena k použití a nakon-
figurována dle vašich potřeb, takže s tím si nemusíte dělat žádné 
starosti. Připojí se k vám nový kolega? V tom případě můžete svůj 
balíček jednoduše rozšířit.

4. Monitoring a aktivní podpora
Každé zařízení je v průběhu celého životního cyklu neustále mo-
nitorováno, čímž lze lépe předvídat jeho životnost a incidenty. Pro 
koncového uživatele je k dispozici podpora, případné problémy se 
tedy řeší za vás.

5. Konec životnosti
Na konci životního cyklu vezmeme zpět starý hardware a zajistí-
me, aby všechna zařízení byla likvidována způsobem šetrným k 
životnímu prostředí a v souladu s pokyny GDPR.

Spočítejte si vaší možnou úsporu
pomocí naší DaaS kalkulačky na:
https://daascalculator.bechtlesolutions.com/cz
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LIBOVOLNÁ KONFERENCE, KAŽDÁ MÍSTNOST

ŘEKNĚTE ANO JEDNODUCHOSTI

VŠE NA SVÉ MÍSTO

INTELIGENTNÍ TOPOLOGIE

FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ PRO MÍSTNOSTI

Díky inovativnímu designu, který zajišťuje maximální kompati-
bilitu a zahrnuje technologii DisplayLink® Plug-and-Display, 
umožňuje zařízení Logitech Swytch pomocí jediného kabelu 
připojit notebook ke konferenční kameře a displeji v místnosti, 
díky čemuž budou týmy moci snadno pořádat konference, pre-
zentovat a streamovat prostřednictvím libovolné služby.

Chcete-li hostovat nebo se připojit k videokonferenci, jednodu-
še připojte ikonický konektor Swytch k libovolnému notebooku
s porty USB 3.0 nebo vyššími typu A nebo typu C. Žádné klíče 
dongle, rozbočovače ani porty HDMI nejsou zapotřebí.

Zařízení Swytch krásně zapadne do vaší konferenční místnos-
ti. Udržujte svůj stůl čistý a uspořádaný pomocí přiloženého 
magnetického doku nebo trasujte konektor Swytch stávajícím 
kabelovým kanálem. V obou případech zabrání robustní fixace 
kabelů jejich odpojení.

Implementace zařízení Swytch do místností s konferenčními ka-
merami USB je snadná. Stačí připojit rozbočovač Swytch k zaří-
zení konferenční místnosti a umístit konektor Swytch na dosah.

Pomocí Swytch budete moci implementovat videokonferenční 
řešení pro místnosti od poskytovatelů, jako je Microsoft nebo 
Zoom, a zároveň umožníte lidem využívat konferenční místnosti 
i s jinými obrazovými službami.

SWYTCH
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ÚŽASNÝ ZVUK
Odfiltrujte nechtěný šum open-space pracoviště pro dosažení 
kvalitnějších, ničím nerušených videokonferencí z libovolné-
ho pracovního stolu či osobního pracoviště. Náhlavní soupravy 
Zone Wireless jsou vybaveny mikrofonem s potlačením šumu, 
který izoluje hlas od rušivých zvuků pro zajištění srozumitelné 
konverzace. Díky nastavitelnému ovládání odposlechu pro mo-
dulaci správné úrovně hlasitosti hlasu, mikrofonu s funkcí ztlu-
mení sklopením, bezdrátovému dobíjení Qi a baterií s životností 
14 hodin představuje tato náhlavní souprava ideální řešení pro 
open-space kanceláře.

PROFESIONÁLNÍ VZHLED

JEDNODUCHÉ. SNADNÉ.

Kamera BRIO je vybavena pokročilými funkcemi, které umožní 
dosáhnout strhující kvality obrazu v jakémkoli prostředí, včetně 
osobního pracoviště. Technologie RightLight™  a high dynamic 
range (HDR) automaticky zajišťují, aby uživatelé vypadali skvě-
le za jakýchkoli světelných podmínek. Nastavitelné zorné pole 
umožňuje uživatelům ovládat způsob zaměřování kamery při 
videohovorech, přičemž se kamera s ultravysokým rozlišením 
4K a 5x digitálním zoomem vyznačuje pozoruhodnou čistotou, 
jemností a detaily.

Zařízení BRIO a Zone Wireless se snadno nastavují a používají, 
což znamená minimální potřebu podpory ze strany vytížených IT 
týmů. Souprava Zone Wireless je vybavena jednoduchými a in-
tuitivními ovládacími prvky hovoru na sluchátku a mikrofonem
s funkcí ztlumení sklopením, který si zaměstnanci zamilu-
jí. Kompatibilita s technologií plug-and-play zajišťuje snadné 
používání ihned po vybalení, včetně bezproblémové integrace
s prakticky libovolnou videokonferenční aplikací – včetně těch, 
které již ve firmě používáte.

CERTIFIKACE PRO FIRMY
Certifikace pro firmy zajišťuje kompatibilitu a bezproblémo-
vou integraci na pracoviště. Náhlavní souprava Zone Wireless 
a webová kamera BRIO 4K jsou certifikovány pro Microsoft® 
Skype™ for Business, kompatibilní s Google Voice a Hangouts 
Meet, připravené pro Teams, kompatibilní se Zoom®, a lze je 
používat s ostatními oblíbenými aplikacemi pro volání, napří-
klad Cisco Jabber®, BlueJeans a GoToMeeting. Kamera BRIO 
je navíc vybavena funkcí rychlého a bezpečného rozpoznávání 
tváře s aplikací Windows® Hello.

Díky sadě zařízení Logitech BRIO a Zone Wireless můžete libovolné pracoviš-
tě vybavit naší nejmodernější webovou kamerou doplněnou o náhlavní soupra-
vu Bluetooth®, speciálně navrženou pro open-space kanceláře. Kamera BRIO 
se vyznačuje pozoruhodnou kvalitou obrazu bez ohledu na to, zda se účastníte 
krátkého hovoru nebo důležité videokonference. Přidání náhlavní soupravy Zone 
Wireless s výjimečným zvukem zaměstnancům zajistí potřebné vybavení pro rea-
lizaci videokonferencí ve špičkové kvalitě, aniž by museli odejít od svého pracov-
ního stolu.

SADA PRO OSOBNÍ
OBRAZOVOU KOOPERACI PRO
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DAHUA ŘEŠENÍ PRO MONITORING TEPLOTY LIDSKÉHO TĚLA
V současné době, kdy se svět potýká s koronavirovou epidemií 
a úřady či soukromé společnosti zavádí bezpečnostní opat-
ření k zamezení šíření tohoto virového onemocnění, přichází 
společnost Dahua s řešením měření teploty lidského těla. 
Řešení na bázi termokamer snadno a rychle detekuje osobu 
s nestandardní teplotou, která je jedním z projevů onemocnění 
COVID-19, a systém spustí varovnou signalizaci. Alarmové 
notifikace se spustí přímo z termální kamery, nebo je možné 

sledovat alarmové signální “okna” v záznamovém zařízení. Ter-
mální měření teploty osob je schopné vysoce přesného měře-
ní tělesné teploty ± 0,3°C s využitím kalibračního zařízení tzv. 
Blackbody, které zaručí přesnost měření. Vestavěný AI algorit-
mus dokáže měřit teplotu více osob naráz do vzdálenosti 3 me-
trů od kamery, což umožňuje rychlou a bezkontaktní kontrolu 
osob.

Toto řešení je vhodné zejména v místech s větším výskytem 
osob, kdy rychle a především bez fyzické přítomnosti kontro-
lujícího, můžeme snadno zjišťovat zdravotní stav pohybujících 
se osob v daném objektu. Příkladem takového použití jsou ne-

mocnice nebo nádražní a letištní haly. Praktickým pomocníkem 
jsou tyto kamery například i ve velkých továrnách nebo kance-
lářských budovách.

BEZKONTAKTNÍ 
Bezpečné a bezkontaktní monitorování 
teploty. Nedochází k osobnímu kontaktu 
s potenciální rizikovou osobou.

ÚČINNÝ 
Vysoká účinnost měření na vzdálenost 
až 3 metry. Monitorování vícero osob na-
jednou bez nutnosti zastavení.

PŘESNÝ 
Vysoká přesnost měření díky kalibračnímu 
zařízení. Při použití 
Blackbody přesnost ± 0,3°C.

SPRAVOVATELNÝ 
Možnost audio-vizuálních alarmů na 
kameře. Správa alarmů v dohledovém 
centru.

• Přesné měření teploty, bezpečné a efektivní
• Bezkontaktní kontrola, rychlý průchod
• Měření více osob, efektivní přístup
• Vizuální varování o abnormalitách
• Měření teploty osob s maskou

| Řešení
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PŘÍSTUPOVÝ TERMINÁL S MĚŘENÍM TEPLOTY LIDSKÉHO TĚLA

VZDÁLENOST PRO MĚŘENÍ 
TEPLOTY: 0.3m-1.8m

PŘESNOST
MĚŘENÍ: ± 0.5 °C

SNADNÁ  INSTALACE
MOBILNÍ ŘEŠENÍ

RYCHLOST DETEKCE 
TEPLOTY: 0.33s

• Přesné sledování tělesné teploty s funkcí alarmu zvýšené teploty.
• Bezkontaktní přístup k snížení rizika infekce.
• Snadná instalace, snadný přesun.

• Velké úložiště pro snadné zpětné sledování.
• Rychlý přístup – snížení času stráveného před vstupem.

| Klíčové vlastnosti

 [ ZIMA 2020 ]



Pracujte chytře
Příprava na aplikaci Intel® Unite® znamená bezproblémovou 
spolupráci, rychlý začátek schůzek a okamžité sdílení bezdráto-
vého obsahu. Vyroben s nejlepším zvukem a videem ve své třídě. 
Volitelnou vyskakovací webovou kameru s doplňkovým infračer-
veným rozhraním a rozlišením FHD lze skrýt, když ji nepoužíváte. 
Nabízí dodatečné zabezpečení rozpoznáváním obličeje přes Win-
dows Hello a Microsoft® Skype for Business. Čtyřnásobný mik-
rofon a výkonný reproduktor s inteligentním zvukem představují 
chytré úpravy, které zlepšují komunikaci a spolupráci. Moderní 
pohotovostní režim systému Windows 10 umožňuje uživateli po-
čítač okamžitě zapnout a vypnout, čímž docílí nízké spotřeby a 
neustálé konektivity. Design počítače vyhovuje normě Global 
Standard Platform s certifikací Energy Star®

Prvotřídní výkon. Prvotřídní styl
Špičkový 27“ displej bez okrajů s rozlišením až 4K usnad-
ňuje prezentování a sdílení, pyšní se větší datovou kapa-
citou a není třeba velké přizpůsobování obrazu a moni-
toru celkově. Tato elegantní konstrukce je k dispozici v 
rozlišení 4K Ultra HD s technologií HDR a vysokým pokrytím ba-
revného prostoru sRGB nebo ve standardním rozlišení Full HD,
s podporou až dvou externích monitorů s rozlišením 4K. Volitel-
ná matná bezodrazová dotyková obrazovka nabízí bezproblémo-
vý obraz i v prostředí s vysokou úrovní osvětlení. Tata obrazovka 
umožňuje efektivní integraci tím a dosáhnout rychlejšího, inteli-
gentnějšího způsobu práce.

Stolní počítač
OptiPlex 7780 All-in-One

Nekompromisní produktivita
S funkcí Dell Optimizer ExpressResponse s podporou umělé in-
teligence se systém neustále učí, přizpůsobuje vaší práci a opti-
malizuje výkon vašich 5 nejdůležitějších aplikací. Počítač dostal 
procesory až Intel® Core™ i9 10. generace s nejvýše 10 jádry a 
podporou 65W výkonu, což přináší nevídané možnosti. Volitelné 
procesory Intel® vPro® nabízejí firmám výkon, možnosti správy, 
vestavěné bezpečnostní funkce, stabilitu platformy Intel® a jasný 
plán pro budoucnost. S nejnovější samostatnou grafickou kartou 
NVIDIA® GTX 1650 zvládnete i nejnáročnější grafické úlohy. Díky 
dvěma slotům M.2 pro paměť Intel® Optane™ a disk SSD a až 64 
GB paměti DDR4 si systém vždy poradí i s náročnými programy. 
V technologii Intel® Wi-Fi 6 AX201 získáváte výhodu nejnovější 
generace technologie Wi-Fi s vyšší přenosovou rychlostí.
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Zažijte nepřerušovanou produktivitu.
Skvělý panel s rozlišením Full HD (volitelně až 220 nitů) nabízí vyš-
ší jas a svěží barvy pro lepší zážitky před obrazovkou. Dvoustran-
ný úzký okraj zlepšuje zobrazení a pomáhá minimalizovat rušivé 
vlivy. Díky funkci ExpressCharge™ nabijete baterii z 0 % na 80 % 
během jediné hodiny a nebudete tak při práci na cestách závislí 
na přístupu k elektrické energii. Užijte si bezproblémové propoje-
ní notebooku a chytrého telefonu se systémem Android nebo iOS. 
Systém Dell Mobile Connect umožňuje přistupovat k několika za-
řízením a aplikacím, aniž by bylo nutné dělit pozornost. Ukládejte 
všechny důležité dokumenty a získejte k nim snadný přístup po-
mocí až 2TB pevného disku a 1TB disku SSD třídy 40.

Skvělý panel s rozlišením Full HD (volitelně až 220 nitů) nabízí vyš-
ší jas a svěží barvy pro lepší zážitky před obrazovkou. Dvoustran-
ný úzký okraj zlepšuje zobrazení a pomáhá minimalizovat rušivé 
vlivy. Díky funkci ExpressCharge™ nabijete baterii z 0 % na 80 % 
během jediné hodiny a nebudete tak při práci na cestách závislí 
na přístupu k elektrické energii. Užijte si bezproblémové propoje-
ní notebooku a chytrého telefonu se systémem Android nebo iOS. 
Systém Dell Mobile Connect umožňuje přistupovat k několika za-
řízením a aplikacím, aniž by bylo nutné dělit pozornost. Ukládejte 
všechny důležité dokumenty a získejte k nim snadný přístup po-

Notebooky
Vostro 14 a Vostro 15 

Design, na který se můžete spolehnout.
Nové, vylepšené notebooky Vostro 14 a Vostro 15 začínají na hmot-
nosti 1,64 kg a 1,84 kg. Oba modely jsou tenké méně než 20 mm
a jsou připraveny na cesty, ať už míříte kamkoli. Tyto notebooky 
jsou vybaveny řadou portů a čtečkou paměťových karet SD, což 
zajistí propojení s klíčovými zařízeními. Podsvícená klávesnice 
znamená, že můžete pracovat bez ohledu na okolní osvětlení. 
Díky nabídce přirozených barev vizuálně vynikají a přináší profe-
sionální a stylový vzhled. 

Důkladné zabezpečení
Trusted Platform Module 2.0 je bezpečnostní čip firemní třídy na 
základní desce, jenž vytváří a ukládá hesla a šifrovací klíče. Ověří, 
zda před spuštěním nedošlo k zásahu do počítače a ochrání data 
před externími softwarovými útoky. Volitelná čtečka otisků prstů 
se systémem Windows Hello umožňuje snadné bezpečné přihlá-
šení jediným dotykem.
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Monitory Dell USB-C Hub:
UltraSharp 24 U2721HE a 27 U2721DE
Komplexní konektivita, maximální produktivita
Užijte si vynikající pevné připojení k síti. S rozsáhlými možnost-
mi připojení prostřednictvím portů RJ45 a USB-C slouží moni-
tor jako produktivní rozbočovač, jenž nabízí stabilní Ethernet i 
napájení – to vše bez změti kabelů. Správa monitoru je snadná 
díky předávací adrese MAC, spouštění PXE a integrované funkci 
Wake-on-LAN. Napájení USB-C: V rámci řešení s jedním kabe-
lem nabíjejte připojený notebook až 65 W skrze rozhraní USB-C, 
přes které se přenáší energie k napájení, data i video signály. Díky 
funkci Always On Power Delivery se notebook neustále nabíjí, i 
když je monitor vypnutý. Port USB-C také šetří až 72 % času úpra-
vy prostoru na stole, omezuje nepřehlednost kabelů a umožňuje 
rychle odejít z pracoviště. Pohodlně zapojte několik monitorů po-
mocí funkce Dell Express Daisy Chaining. Tato funkce umožňuje 
automatickou detekci druhého monitoru, což odstraňuje ruční 
postup při změně nastavení pomocí funkcí OSD.
automatickou detekci druhého monitoru, což odstraňuje ruční 

Výjimečný obraz
Na těchto 27“ a 24“ monitorech ožije každý obraz. S rozlišením 
QHD (2 560 × 1 440) u 27“ a Full HD (1 920 × 1 080) u 24“ vari-
anty získáte detailnější obraz. Monitory UltraSharp jsou z výroby 
kalibrovány na 99% pokrytí prostoru sRGB s přesností Delta-E 
< 2, čímž zajistí a zajistí proto přesné odstíny ihned po vybalení. 
Navíc díky 85% pokrytí barevného prostoru DCI-P3 se obrázky 
a videa zobrazují v ještě širší škále barev. Sledujte konzistentní 
zářivé barvy ze širokého pozorovacího úhlu díky technologii IPS 
(In-Plane Switching).

Inovativní design
Optimalizujte pracovní prostor pomocí tenkého, stylového moni-
toru s kompaktní základnou a prostorem, do nějž lze skrýt veš-
kerou kabeláž. A co víc, dva USB porty pro příchozí data (jeden 
s funkcí nabíjení), pohodlně umístěné na boční straně monitoru, 
znamenají bezproblémové připojení a nabíjení periferních zaříze-
ní. Design InfinityEdge téměř bez okrajů umožňuje vychutnat si 
obraz na více monitorech bez předělů. A díky dvěma monitorům 
můžete zvýšit produktivitu až o 21 %. Otočte, nakloňte, natočte a 
upravte výšku monitoru, abyste mohli monitor pohodlně sledovat 
celý den. Naš vylepšený design se závěsem na riseru usnadňuje 
nastavení, když riser zůstává na místě. Tento monitor s certifikací 
TÜV je vybaven obrazovkou bez blikání s technologií ComfortView, 
která omezuje škodlivé vyzařování modrého světla. Byl navržen 
tak, aby snižoval únavu zraku i při delším sledování.
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Výkon USB-C
Ušetřete až 72 % času nutného pro úpravu pracovního prostoru 
díky připojení jediným kabelem. Toto uspořádání omezuje změť 
kabelů a přenáší napájení, data a zvuk najednou. Užijte si nejpo-
hodlnější uspořádání s více monitory Dell. Funkce Dell Express 
Daisy Chaining umožňuje automatickou detekci druhého moni-
toru, což odstraňuje ruční postup při změně nastavení pomocí 
funkcí OSD. Připojení jediným kabelem umožňuje rychle odejít od 
pracovního stolu a nabízí flexibilní konektivitu USB-C pro systémy 
od různých dodavatelů. Získejte 65W napájení, které udrží plně 
nabitou baterii notebooku a zajistí nepřerušovanou produktivitu.

Je těžké se podívat jinam.
ComfortView Plus je vestavěná a neustále zapnutá funkce, která 
omezuje vyzařování škodlivého modrého světla, zvyšuje zrakové 
pohodlí a současně zajišťuje vysokou přesnost barev.  Sledujte kon-
zistentní zářivé barvy ze širokého pozorovacího úhlu díky techno-
logii IPS (In-Plane Switching). S 99% pokrytím barevného prostoru 
sRGB při přesnosti Delta-E < 2 získáváte přesné barevné odstíny 
ihned po zapnutí. Zvyšte produktivitu díky rozšířenému vertikální-
mu zobrazení na tomto 24“ displeji WUXGA (1 920 × 1 200) s pomě-
rem stran 16 : 10, jenž poskytuje o 11 % více obrazového prostoru.

Monitor Dell 24
USB-C: P2421DC

Rozbočovací monitor
Dell UltraSharp USB-C – U2421E

Funkce podporující produktivitu
Tento velký 23,8“ monitor s rozlišením QHD 2 560 x 1 440 nabízí více prostoru na obrazovce než při rozlišení FHD. Díky možnosti náklonu, 
natočení, otáčení a nastavení výšky dle svých potřeb můžete zůstat v pohodlí po celý den. Malá základna zabírá méně místa a je tak snazší 
udržet pořádek na stole. Optimalizujte zrakovou pohodu pomocí technologie bez blikání a funkce ComfortView, která omezuje škodlivé 
vyzařování modrého světla až o 60 %. Užijte si téměř dokonalý obraz s konzistentními barvami v širokých pozorovacích úhlech 178°/178° 
díky technologii IPS (In-Plane Switching). Přizpůsobte pracoviště svým specifickým potřebám pomocí držáků a stojanů kompatibilních 
s normou VESA. Monitor lze rychle a snadno připevnit pomocí rychloupínacích slotů za panelem monitoru. Díky nové funkci napájení 
Always On můžete nabíjet systém (a předejít nechtěnému vypnutí) i při vypnutí monitoru.

Krok vpřed v oblasti designu
Skvěle vytvořené zařízení s prvotřídní platinově stříbrnou povrchovou úpravou, malou základnou a elegantním systémem pro správu 
kabeláže, díky němuž lze kabely skrýt v podstavci monitoru. Procházejte nabídku a upravujte nastavení obrazovky pomocí joysticku. 
Rovněž nabízíme možnost připojit tenkou zvukovou lištu Dell (SB521A)4, a vychutnat si tak výjimečnou kvalitu zvuku. Náklon, natočení, 
otočení a nastavení výšky monitoru na maximální hodnotu 150 mm, protože při práci je třeba mít pohodlí. Užijte si plynulý obraz na více 
monitorech díky designu InfinityEdge prakticky bez rámečku. A v uspořádání se dvěma monitory můžete zvýšit produktivitu až o 21 %.
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EPSON PŘEDSTAVUJE ŠIROKOU ŠKÁLU NOVÝCH PROJEKTORŮ 
ZAMĚŘENOU NA ŠKOLNÍ, FIREMNÍ I DOMÁCÍ PROSTŘEDÍ.

Epson představuje řadu nových, laserových ultrakrátkých projek-
torů – univerzálních, cenově dostupných a snadno ovladatelných 
lampových projektorů pro firemní a domácí použití. Nová genera-
ce projektorů disponuje nadstandardní výbavou a prodlouženou 
zárukou. Ideální řešení pro moderní formu vzdělávání, firemní 
prostředí i domácí zábavu. Většina nových projektorů je již v zá-
kladu vybavena možností bezdrátového sdílení obsahu, pro zá-
kladní řady je nově k dispozici volitelný bezdrátový modul s pod-
porou technologie Miracast. Samozřejmostí je plná kompatibilita 
s videokonferenčním softwarem MS Teams, Cisco Webex, ZOOM, 
Lifesize a další. Projektory nejsou závislé na operačním systému, 
a proto k nim snadno a rychle můžete díky vestavěné technologii 
Miracast připojit svůj počítač bez nutnosti instalace dalšího soft-
waru.

V  rámci ultrakrátkých modelů se jedná již o 6. generaci 3LCD 
interaktivních i neinteraktivních projektorů. Tato generace pro-
šla kompletní inovací, jak po stránce designu, tak i technologie. 
Projektory nabídnou cenově dostupné řešení s vysokým výkonem 
až 4000 ANSI, úhlopříčkou až 110 palců a díky novému laserové-
mu zdroji zajistí ostrý a čitelný obraz i ve světelně exponovaných 
učebnách, a to bez nutnosti náročnější údržby po dobu 30 000 
hodin. Volit můžete také mezi širokou škálou rozlišení, od základ-
ního rozlišení XGA až po vysoké rozlišení FULL HD, které nabídne 
nejlepší poměr mezi velikostí úhlopříčky a čitelností prezentova-
ného obsahu i pro větší učebny..

Novou řadu UST projektorů tvoří modely: EB-720, EB-725W, EB-
-735F a EB-725WI, EB-735FI s podporou interaktivity pero/prst. 
V případě výměny za stávající řešení EPSON můžete využít zpětné 
komptability s předchozí generací, což výrazně usnadní technické 
i finanční nároky.

LASEROVÉ PROJEKTORY

Miracast připojit svůj počítač bez nutnosti instalace dalšího soft-
waru.

Novou řadu UST projektorů tvoří modely: EB-720, EB-725W, EB-
-735F a EB-725WI, EB-735FI s podporou interaktivity pero/prst. 
V případě výměny za stávající řešení EPSON můžete využít zpětné 

Projektory, které předčí vaše očekávání a přizpůsobí se vašim požadavkům.
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Další novinkou z  oblasti univerzálních projektorů jsou cenově 
dostupné lampové projektory, které nově nabídnou vyšší světel-
ný výkon až 4200 ANSI, podporu technologie Miracast, dlouhou 
životnost lampového modulu (až 17 000 hodin v eco režimu) a 
prodlouženou záruku až 5 let. I zde můžete vybírat z široké šká-
ly rozlišení podle vašich potřeb od XGA až po FULL HD. Zásad-
ní výhodou těchto projektorů je kombinace technologie EPSON 
3LCD a cenově dostupného lampového zdroje. Díky této kom-
binaci máte k  dispozici projektor se stejným barevným i bílým 
světelným výstupem, který oproti konkurenční technologii 1čipo-
vého DLP nabídne až 3x vyšší světelný výkon, který jistě oceníte 
při projekci bez nutnosti zatemnění. Pokud tedy hledáte kvalitní 
projektor s jasným, ostrým a přirozeným obrazem, který vytvoří 
úhlopříčku až 300 palců, je pro vás tato nová generace cenově 
dostupných projektorů EPSON jasnou volbou. 

Novou řadu cenově dostupných a univerzálních projektorů tvoří 
modely: EB-X49, EB-E10, EB-W49, EB-FH06 a EB-FH52.

Poslední skupinu nových projektorů tvoří řada určená pro domácí 
použití.  Rodina, přátelé nebo kdokoliv, kdo se snaží balancovat 
mezi prací, studiem a domácím životem, ti všichni si mohou užít 
vysokou kvalitu obrazu na velkém plátně díky promítací ploše až 
320 palců u modelů EB-W06 a EB-W51 a až 386 palců u modelu 
EH-TW740. Tato řada disponuje některými výjimečnými funkce-
mi: všechny modely těží z dlouhé životnosti lamp (6 000 hodin 
normální/10 000 hodin úsporný mód), které poskytují možnost 
používání zařízení až 18 let2. Všechny modely nabízí horizontál-
ní a automatickou vertikální korekci lichoběžníkového zkreslení, 
takže tyto projektory lze umístit kamkoliv v domácnosti a rychle 
nastavit obraz.

Herní funkce a Android TVTM
Pro všechny, kteří chtějí povznést svou domácí zábavu a hraní na 
novou úroveň, EH-TW5700 a EH-TW5820 přichází se vzrušujícími 
funkcemi. Tyto vysoce kvalitní 1080p projektory pro domácí kino 
přicházejí s Android TVTM, což umožňuje celé rodině jednoduše 
streamovat zábavu bez potřeby externího zařízení, používat Goo-
gle Assistant a sdílet obsah z telefonu pomocí chytrého a flexibil-
ního řešení. Ostrý obraz, hluboké odstíny černé a plynulý pohyb 
spolu s výbornou konektivitou a jednoduchým nastavením dělají 
z tohoto projektoru jasnou volbu pro domácí zábavu. Herní nad-
šenci v  rodině si mohou užít několik speciálních funkcí, včetně 
možnosti úpravy hodnoty gamma (Dark Gamma Uplift) a ultra 
širokého obrazu v  poměru 21 : 9, které jim přinesou skutečně 
pohlcující herní zážitek. 

LAMPOVÉ PROJEKTORY

PROJEKTORY PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

Novou řadu domácích projektorů tvoří modely: EB-W06, EB-
W51, EH-TW740/750, a EH-TW5700/5820.
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JEDNODUCHOST VÝKON

PRODUKTIVNĚJŠÍ SCHŮZKY PRO VAŠI 
KONFERENČNÍ MÍSTNOST

z  Rychlé nastavení zajišťující neustálou
    a rychlou dostupnost videokonferencí
z  Snadné ovládání pomocí dotykové obrazovky
z  Vzdálená správa prostřednictvím cloudové služby

z  Zůstaňte ve spojení s výkonným přenosem obrazu
    a inteligentním zvukovým funkcím
z  Blokujte okolní šum pomocí NoiseblockAI
   poháněného strojovým učením.
z  Sdílejte obsah prostřednictvím kabelového
   nebo bezdrátového připojení.

Snadné připojení k prakticky jakékoli cloudové video službě.
Pokud se během pracovního dne potřebujete připojit k různým cloudovým videoslužbám, Poly Studio X je pro vás ideálním řešením. 
Díky kompatibilitě standardů SIP a H.323 můžete používat prakticky jakoukoli video službu.

Videokonferenční řešení Poly Studio řady X nabízejí jednodu-
chost v malém a zároveň stylovém balení. Nyní můžete pořádat 
lepší schůzky v menších místnostech bez ohledu na používaný 
videokonferenční software. Vychutnejte si vysoce kvalitní zvuk, 
pokročilé funkce kamery a bezdrátové sdílení obsahu během 
několika sekund. To vše v miniaturním formátu malého vi-
deobaru umístěného v čele vaší místnosti. Celý videokonferenč-
ní systém navíc disponuje velmi snadnou instalací, správou a vy-
sokou mírou uživatelského komfortu a intuitivnosti. Zapomeňte 
na používání počítačů pro schůzky, operační systém Poly Video 
to zvládne sám.

POLY STUDIO X30 POLY STUDIO X50

H.323 / SIP (Poly Video Mode)

Nativní podpora UC aplikací – MS Teams, Zoom, GoToRoom, RingCentral, StarLeaf, 8x8

4K kamera s funkcí Group Framing a Speaker Tracking

Maximální dosah vestavěných mikrofonů až 4.5m až 7.6m

Doporučený počet uživatelů až 6 účastníků až 10 účastníků

POLY STUDIO X
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CHYTŘEJŠÍ HLASITÉ REPRODUKTORY PRO PRVOTŘÍDNÍ ZVUK,
SNADNÉ PŘIPOJENÍ A BEZCHYBNÉ SCHŮZKY

Každý si zaslouží slyšet a být slyšen. Chytré hlasité telefony s rozhraním USB / Bluetooth® řady Poly Sync to umožňují dokonale. Díky 
různým velikostem a technické výbavě se dají bezvadně používat jak v osobních tak i v malých a středních konferenčních místnostech 
bez ozvěny a okolního hluku. 

POLY SYNC 40
z  Prachu a vodě odolné (IP64)
z  Lze použít i jako Powerbanku
z  Kombinovaný kabel
    USB-A/USB-C

POLY SYNC 60
z  Kombinovaný kabel USB-A/USB-C
z  Možnost nabíjení až dvou telefonů přes USB porty
z  USB Camera passthrough
z  2 jednotky bezdrátově párovatelné do jedné místnosti

POLY SYNC 20
z  Prachu a vodě odolné (IP64)
z  Lze použít i jako Powerbanku

POLY SYNC

Tak snadné ovládání, že vaše schůzka může začít okamžitě.
Jasné LED indikátory a snadno použitelné dotykové ovládací prvky umožňují ponořit se rovnou do schůzky. Rodina produktů Poly 
Sync je kompatibilní s nejpopulárnějšími platformami, včetně Microsoft Teams a Zoom.
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Počet kancelářských pracovišť neustále roste a s ním i po-
ptávka po komunikačních zónách a lepší ergonomii. Dobře 
promyšlená pracovní prostředí, která podporují flexibilitu, 
spolupráci a přizpůsobené pracovní styly, jsou klíčovým fak-
torem pro pracovníky při výběru zaměstnavatelů.

Společnost Ergotron nabízí široké portfolio ergonomických 
nastavitelných držáků a stojanů na monitory v různých ba-
revných provedeních pro 1, 2 nebo 3 monitory, notebooky 
nebo konfigurace monitorů a notebooků. Dále nabízíme řadu
nástavců na stůl k sezení i stání v různých velikostech a ba-
revných provedeních, které přináší pohyb do pracovního dne 
a zlepšují zdraví, soustředění a produktivitu.

Stolní držák na monitor LX

Pracovní plocha na stůl k sezení i stání
WorkFit-T

z	Ergonomický držák na monitor pro větší pohodlí
 a produktivitu
z	Umožňuje nastavení výšky v rozmezí 33 cm, natočení
 a rotaci 360 ° a náklon 75 °
z	Unese monitor o hmotnosti až 11,3 kg a díky správě kabelů
 udržuje stůl čistý
z	Patentovaná technologie Constant Force ™ umožňuje
 snadné nastavení
z	Záruka 10 let

z	Promění běžný stůl na ergonomický stůl k sezení i stání
z	Umožňuje výškové nastavení v rozmezí 38,1 cm současně
 s přihrádkou na klávesnici
z	Půdorys: 89 x 59 cm
z	Masivní kovové provedení unese až 15,9 kg a zabraňuje
 naklánění a houpání
z	Dodává se již sestavená a připravená k použití
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Nastavitelný stůl ke stání LearnFit
z	Lze použít pro samostatnou práci vsedě nebo ve stoje i na
 schůzích
z	Umožňuje nastavení výšky v rozmezí 40,6 cm pro pohodlné
 držení těla
z	Díky kvalitním kolečkům snadno jezdí po kobercích,
 podlahách i přes prahy
z	Sestavitelný za méně než 60 sekund (bez použití nářadí)
z	Záruka 10 let

Stojan na notebook Neo-Flex
z	Umožňuje nastavení výšky v rozmezí 15,2 cm, natočení
 a náklon 25 °
z	Stojan o hmotnosti 1,6 kg lze snadno přemístit na jakýkoliv
 povrch a zlepšit tak ergonomii práce
z	Patentovaná technologie Constant Force™ umožňuje
 snadné nastavení
z	Odvětrávaná plocha umožňuje chlazení vzduchem
z	Dodává se již sestavený a připravený k použití
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Přechod na 16Gb DRAM
Na začátku 4. čtvrtletí 2019 dodavatelé polovodičů DRAM začali pro paměťové moduly DDR4 zavádět novou generaci čipů DRAM
s vysokou hustotou. To znamená, že DRAM přechází z 8Gb technologie na 16Gb.

Díky nové waferové litografii (pod 20 nm) mají tyto nové kompo-
nenty následující vlastnosti:

Možnost dvojnásobné hustoty RAM

Možnost vyšší kapacity paměti

Nižší spotřeba energie (na gigabajt)

Podívejte se na nejnovější paměťové produkty 16Gbit Server
z portfolia společnosti Kingston s nejoblíbenějšími frekvencemi 
a kapacitami:

KSM32RS8/16MER 
(16GB 3200MHz DDR4 ECC Reg CL22 DIMM 1Rx8 Micron E Rambus)
EAN 740617311983

KSM32RS4/32MER 
(32GB 3200MHz DDR4 ECC Reg CL22 DIMM 1Rx4 Micron E Rambus)
EAN 740617310122

KSM32RD4/64MER  
(64GB 3200MHz DDR4 ECC Reg CL22 DIMM 2Rx4 Micron E Rambus)
EAN 740617311082
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Notebook Acer Enduro N3
Maximální odolnost doplňuje špičková ochrana před kyberne-
tickými hrozbami, jako je vestavěný modul TPM, sada AEMS a 
pevný disk chráněný heslem. Tato řada nástrojů pro zabezpe-
čení a správu zajišťuje, že bude veškerá práce, která bude bě-
hem 13hodinové výdrže baterie vykonána, zabezpečena a toto 
zabezpečení nebude na úkor výkonu. Enduro N3 se může po-
chlubit procesorem Intel Core i7 desáté generace a 32 GB pa-
měti DDR4 RAM, což mu poskytuje spolehlivý výkon s volitelnou 
dedikovanou grafikou NVIDIA® GeForce® MX230 a 512GB PCle 
Gen3 NVMe SSD pro ty, kteří mají mimořádně vysoké pracovní 
zatížení.

Acer Enduro N3 je výkonný notebook, který našel rovnováhu 
mezi odolností a snadnou přenositelností, díky čemuž je ideální 
pro uživatele, kteří přechází mezi několika pracovišti, jako jsou 
architekti, projektanti, organizátoři akcí, pracovníci v zeměděl-
ství, nebo dokonce milovníci přírody, kteří chtějí nahrávat svá 
dobrodružství. Enduro N3 byl speciálně zkonstruován tak, aby 
odolal pádům i vodě – splňuje standardy MIL-STD 810G a IP53,
přičemž si zachovává tenkou a lehkou konstrukci s tloušťkou 
pouhých 24,85 mm a hmotností 1,985 kg. Notebook je vybaven 
zesílenými rohy pro odolnost vůči pádům, tvrzeným sklem Cor-
ning Gorilla Glass, které chrání displej před vodou a unikátním 
voděodolným ventilátorem Aquafan™.

ODOLNOST A SPOLEHLIVOST 
DO NÁROČNÉHO PROSTŘEDÍ

zatížení.ning Gorilla Glass, které chrání displej před vodou a unikátním 
voděodolným ventilátorem Aquafan™.
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Vše pro to, co milujete

FOTOAPARÁT VÝKON PŘIPOJENÍ
Telefon, kterému to myslí          
skutečně rychle

Využijte naplno výhod vysoké rychlosti 
přenosu dat a cloudového obsahu díky 
naší nejnovější inovativní čipové sadě S20 
a 6GB paměti RAM. To vše společně s vy-
lepšeným NPU posunuje výkon na novou 
úroveň, takže přechod z aplikace na apli-
kaci je plynulý, živé přenosy jsou zřetelné 
a vy máte výkon, která vám umožní hrát 
až do úplného vítězství.

LTE a Wi-Fi 6 vám zajistí                    
rychlé streamování

Síť LTE s přenosovou rychlostí až 1,6 Gb/s 
vám poskytuje rychlé datové přenosy, za-
tímco připojení k síti Wi-Fi 6 vás bezpečně 
a s nízkou latencí spojí i na místě, kde je 
spousta uživatelů. Ať už jste připojeni k 
síti LTE, nebo k Wi-Fi, můžete hrát v reál-
ném čase s minimální prodlevou.

Profesionální fotoaparát
se třemi objektivy

Tři zadní fotoaparáty vám umožní snadno 
pořídit profesionální snímky #bezfiltru. 
Nastavte si záběr pomocí širokoúhlého 
objektivu a poté šířku záběru ještě o něco 
zvětšete ultraširokoúhlým objektivem, 
nebo přibližte obraz pomocí 3x optického 
zoomu fotoaparátu s teleobjektivem.

GALAXY S20 FE

Přichází telefon pro lidi, kteří chtějí vše. Naslouchali jsme vám a vytvořili jsme pro vás telefon bez kompromisů. Šitý na míru nadšencům 
každého druhu. Ať už jste fanouškem fotografování, her nebo plníte svůj feed tím, co vás inspiruje, vytvořili jsme pro vás dokonalou kom-
binaci inovací S20. Toto je telefon, s kterým můžete dělat vše, co máte rádi.
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NEJLEPŠÍ OCHRANA NA TRHU SE STALA JEŠTĚ LEPŠÍ

Pro nové modely Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra a S20 FE nabízí dánská společnost
PanzerGlass TM zcela nové a ještě účinnější příslušenství pro maximální ochranu.

Vylepšení se dočkal i odolný obal PanzerGlass TM ClearCase TM. 
Již na začátku letošního roku PanzerGlass TM představil inovova-
nou verzi ClearCase TM Black Edition TM, která kromě elegant-
ní černé barvy TPU rámečku přišla i s ještě větší odolností díky 
pevnější a pružnější plástvové struktuře. Vylepšení se nyní dočkal 
i standartní ClearCase TM, který je pro novinky od Samsungu 
znatelně odolnější v rozích obalu a stejně jako skla tak i všechny 
obaly na nové modely od Samsungu nově přináší antibakteriální 
úpravu. Nová tvrzená skla PanzerGlass TM a obaly ClearCase TM 
s antibakteriální úpravou jsou již v prodeji pro všechny modely 
řady Samsung Galaxy Note 20 a Samsung Galaxy S20 FE. Odsta-
vec pro Spray Twice a Day

PanzerGlass TM myslí na vaše zdraví ať jste kdekoliv
Zatímco pravidelné mytí rukou po příchodu domů, před jídlem či po použití WC patří k základním 
hygienickým návykům každého z nás, málokdo si uvědomuje hrozbu, kterou pro naše zdraví před-
stavuje obrazovka mobilního telefonu. I s ohledem na aktuální celosvětovou situaci proto přichází 
dánský výrobce PanzerGlass TM s doposud nejúčinnějším dezinfekčním přípravkem PanzerGlass 
SPRAY Twice A Day TM. Ten úspěšně eliminuje až 99.999% bakterií vyskytujících se na mobilních 
zařízeních. Přípravek neobsahuje žádný alkohol, proto nehrozí riziko setření ochranné olejofobní 
vrstvy displeje a současně je naprosto neškodný k pokožce. PanzerGlass SPRAY Twice A Day TM 
se vyvíjel v Dánsku za úzké spolupráce s Dánským technologickém institutem. Dle Evropského 
přístupu k porovnání antibakteriálního účinku v čistícím roztoku byl schválen podle nejnovější 
normy ISO EN 1276. Přípravek tak patří k tomu nejúčinnějšímu, co lze pro dezinfekci a odstra-
ňování bakterií použít. PanzerGlass SPRAY Twice A Day TM je v prodeji ve variantách 8 ml, 30 ml 
a 100ml. .

Nová ochranná skla PanzerGlass TM pro vrcholové modely řady 
Samsung Galaxy Note 20 a Galaxy S20 FE jsou vylepšena novou 
technologií Micro Fracture, která zvyšuje o 100 % jejich odolnost 
na hranách a o více než 50 % odolnost skla jako takového. Všech-
na skla pro výše uvedené modely jsou navíc ve verzi Anti-bac-
terial, kdy je sklo potaženo speciální vrstvou a antibakteriální 
úpravou, která zničí veškeré bakterie během 24 hodin od kontak-
tu. Kromě vylepšené odolnosti jsou tak skla bezpečnější a hygi-
eničtější.  Plně podporovaná nadále zůstává ultrazvuková čtečka 
v displeji telefonu a kompatibilita s originálními obaly Samsung
a PanzerGlass TM. 
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Skříň 6U pro montáž na stěnu od společnosti Schneider Electric představuje inovativní způsob nasaze-
ní serverů a síťových zařízení v prostředí edge computing. Jedinečná nízkoprofilová konstrukce umož-
ňuje montáž zařízení o velké hloubce v kompaktním provedení, které ve srovnání s tradičními skříněmi 
pro montáž na stěnu méně zasahuje do okolí. 

Může být dodávána s předem integrovaným záložním bateriovým zdrojem APC Smart UPS, řešením 
NetBotz pro zabezpečení proti fyzickým a environmentálním hrozbám a naší cloudovou platformou pro 
vzdálené monitorování EcoStruxure IT, která zůstane připojena v prostředí edge computing!

+ NetShelter WX 6U AR106VI
+ UPS SMT1000RMI2UC pro EDGE
+ PDU AP7820B

SESTAVOU AR106VI
UŠETŘÍTE PROSTOR
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MICRO DATA 
CENTRUM
PRO EDGE

PDU AP7820B
Spínané stojanové jednotky PDU poskytují vzdálené monitoro-
vání připojené zátěže v reálném čase. Uživatelsky definované 
výstrahy varují před potenciálním přetížením.

NetShelter WX 6U - AR106VI

UPS SMT1000RMI2UC
Inteligentní a efektivní ochrana síťového napájení od základní 
úrovně po škálovatelnost za provozu. Ideální pro servery, pro-
dejní terminály, směrovače a přepínače.

Nástěnná skríň pro vertikální montáž komponentů s perforovanými, odvětrávacími dveřmi (zamykatelná) včetně 24 klecových matic M6 
a šroubů + 2 ventilátorů na zadní straně.
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INDIVIDUÁLNÍ REKLAMNÍ DÁRKY ARTICONA S GRAVÍROVÁNÍM A POTISKEM
ARTICONA, vlastní značka firmy Bechtle, nabízí rozsáhlý sortiment individualizovaných 
IT produktů. Bez ohledu na to, zda se jedná o USB sticky nebo bezdrátové a mobilní
nabíječky - pomocí potisku nebo gravírování vytvoříme dokonalý reklamní dárek pro vaše 
zaměstnance a zákazníky.

Kreativní reklamní dárky ze sortimentu IT
Od cenově výhodných USB sticků s potiskem nebo gravírováním až po mobilní dodatečné 
akumulátory pro smartphony a tablety. Jednoduše máme vše, co hledáte. ARTICONA pro 
vás vytvoří fotomontáže a osobně vám poradí. Náš jednoduchý a nekomplikovaný objed-
návací proces respektuje vaše požadavky. Dlouholeté zkušenosti v Asii i v Evropě nám 
umožňují nabízet stále tu nejlepší kvalitu. Během celého výrobního procesu opakovaně 
prověřujeme úroveň a zpracování všech produktů.

Reklamní produkty ARTICONA nejsou k dostání v online shopu. Objednání a stanovení ceny proběhne teprve po zaslání poptávky.
U mnoha produktů je minimální objednací množství 50 kusů. Prohlédněte si naši nabídku a nechejte se inspirovat našimi
zajímavými produkty.

Zajímáte se o reklamní dárky ARTICONA? Kontaktujte vašeho obchodního zástupce v Bechtle direct!

Individuální reklamní produkt dostanete takto:

KROK 1:
Prohlédněte si naši nabídku.

KROK 3:
Od svého obchodního zástupce dostanete
rozsáhlé individuální informace a nabídku.

KROK 2:
Popište svému obchodnímu zástupci v Bechtle 
svůj výběr produktů s následujícími informacemi:
- popis produktů
- množství
- požadavek na úpravu (potisk nebo gravírování)
- logo nebo slogan jako soubor *.eps nebo *.ai

KROK 4:
Svou objednávku podejte přímo u svého obchodní-
ho zástupce a poskytněte mu svůj osobní design.

A nyní se již můžete těšit - po 2 až 6 týdnech 
výrobního času obdržíte svůj individuální
reklamní produkt.
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Trend k decentralizované práci, který ARTICONA již dlouho sle-
duje, se v poslední době exponenciálně zvyšuje a v současnosti 
prochází zatěžkávací zkouškou. Z dlouhodobé zkušenosti může-
me říci: Home Office funguje, ale správné příslušenství IT je pro 
efektivní práci rozhodující.

Digitální spolupráce potřebuje solidní základ ve vybavení.
K tomu patří více, než jen výkonný notebook. Pečlivě optimalizo-
vané příslušenství pomůže vašim zaměstnancům soustředit se 
na to podstatné a usnadňuje zacházení s často menšími zaříze-
ními. Nedělejte proto kompromisy při výběru vhodných periferií 
a dbejte obzvláště na tři faktory:

ARTICONA je spolehlivý partner s širokým sortimentem kvalitního IT příslušenství. Chceme vám
zprostředkovat dobrý pocit ve všech směrech - od objednání až po použití. Naše rozsáhlé know-how vám 
zaručuje dobré produkty za férové ceny. S námi nebudete ani na Home Office sami.

1. BEZSTAROSTNÁ KOMPATIBILITA – ani nejlepší značková 
 zařízení nenaplní maximum svého potenciálu, pokud ne-
 jsou vzájemně kompatibilní. Dokovací stanice, Huby nebo 
 adaptéry umožňují bezproblémové střídání pracovišť.

2. NEOMEZENÝ PRACOVNÍ VÝKON – vaši zaměstnanci mají 
 mít možnost pracovat tak, aby mohli být maximálně pro-
 duktivní. Promyšlená, ergonomická periferní zařízení
 zvyšují produktivitu a často je lze vzájemně kombinovat.

3. EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ PROSTORU – kompaktní vybavení
 bez kompromisů ve funkčnosti dokáže v malém prostoru 
 zázraky. Tichá zařízení se navíc vyplatí při videokonferen-
 cích a nezatěžují rodinné příslušníky.

Brašna na notebook ARTICONA Prime
Brašna na notebook ARTICONA Prime poskytuje notebookům 
maximální ochranu na cestě z kanceláře domů. Brašna je vy-
robena zcela ekologicky z RPET. Uvnitř se nacházejí kapsy na 
vizitky, tablet, mobilní telefon, příslušenství a podklady.

z	Pro notebooky do 39,6 cm (15,6“)
z	Rozměry (š x v x h): 450 × 310 × 110 mm
z	Hlavní přihrádka na dokumenty a tablet: 290 × 200 mm
z	Oddělená polstrovaná přihrádka na notebook s rozměry
 (š x v x h): 412 × 290 × 35 mm
z	Komfort nošení: odnímatelný ramenní popruh, polstrovaný
 úchyt, popruh pro upevnění na trolley na zadní straně

DOMÁCÍ PRÁCE PRO POKROČILÉ
EFEKTIVNÍ HOME OFFICE S PRODUKTY ARTICONA
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Tato dokovací stanice USB typu C promění notebook s Windows
nebo Mac na plně funkční pracovní stanici. Připojení HDMI,
DisplayPort a VGA lze použít pro připojení až 3 monitorů.

Dok ARTICONA USB C, HDMI/VGA/DP

Bezdrátová myš ARTICONA 2,4GHz, USB A/C

z	Připojení displeje HDMI, DisplayPort a VGA pomocí kabelu.
z	Podporuje rozlišení až 4.096 x 2.160 pixelů při 30 Hz u HDMI
 a DisplayPort, 1.920 x 1.080 pixelů při 60 Hz u VGA
z	Napájení USB C až 100
z	S 3port. Hubem USB typu A, portem USB typu C, přípojkou
 Gigabit-Ethernet a slotem na karty SD a microSD
z	Rozměry (š x v x h): 260 x 88 x 23 mm

Adaptér ARTICONA USB typ C - HDMI/DP/RJ45/USB/SD
z	Adaptér USB 3.0 typ C na DisplayPort , Gigabit Ethernet (RJ45), 2x USB
 3.0 typ A, 1x USB 3.0 typ C, slot na SD karty
z	Podporuje 2 monitory současně
z	Podporuje rozlišení až 3.840 x 2.160 pixelů při 30 Hz nebo 1.920 x 1.080
 pixelů při 60 Hz (při současném používání HDMI a DisplayPort)
z	Napájecí zdroj až 85 W

Hliníkový stojan na notebook ARTICONA
z	Rozměry (š x v x h): 210 × 239 × 68 mm
z	Vhodné pro MacBooky, tablety a notebooky od 27,9 cm (11“) do 38,1 cm (15“)
z	Nosnost: max. 5 kg
z	Protiskluzové silikonové podložky chrání pracovní plochu před poškrábáním.

z	Připojení: 1x USB typ A, 1x USB typ C
z	Přenosová technika: 2,4 GHz, Bluetooth
z	Rozměry (š x v x h): 40 x 70 x 110 mm
z	Ergonomický design, Soft Touch

Hub ARTICONA USB 3.1 4port. typ C
z	Rychlost přenosu dat až 10 Gbit/s
z	Připojení: 1x konektor USB typ C - 2x zdířka USB typ A, 2x zdířka USB typ C
z	Rozměry (d x š x v): 80 x 40 x 13 mm
z	Materiál: hliník

 [ ZIMA 2020 ]  [ ZIMA 2020 ]

Dok ARTICONA Thunderbolt3 HDMI

Dok ARTICONA USB C, 2x HDMI

S až 85W napájením zajišťuje připojení Thunderbolt3 dostatečný nabíjecí 
výkon. Další Thunderbolt3 slouží k připojení monitoru nebo dalšího zařízení
s portem USB typu C pro prvotřídní přenos obrazu, zvuku a dat.

z	Propojí až 2 monitory
z	Podporuje rozlišení až 4.096 x 2.160 pixelů při 60 Hz
z	5port. Hub USB 3.0 typ A, přípojka Gigabit-Ethernet, audio port a slot na SD karty
z	Se sloty Kensington a Kensington-Nano
z	Napájecí zdroj až 85 W)

z	Podporuje rozlišení až 1.920 x 1.080 pixelů při 60 Hz
z	1x USB 3.1 typ C, 3x USB 3.1 typ A, 1x RJ-45, 1x 3,5mm  
 jack, 2x HDMI-A
z	Napájecí zdroj až 85 W

Dok ARTICONA USB C, HDMI/VGA/DP
Tato dokovací stanice ARTICONA USB C přesvědčí v kanceláři i na 
cestách. I přes své malé rozměry nabízí toto kompaktní pouzdro 
dostatečný počet přípojek pro výstup videa na monitoru, TV nebo 
pomocí projektoru. A navíc: Napájecí kabel USB C zmizí po použití v 
postranním slotu.

z	Podporuje rozlišení až 4.096 x 2.160 pixelů při 30 Hz
z	4 USB porty (2x USB 3.1 typ C, 2x USB 3.0 typ A), 3 přípojky
 pro monitor: HDMI, VGA a DisplayPort.
z	Protiskluzová spodní strana
z	Napájení: 100 W
z	Rozměry: 127 x 63 x 13 mm

DOKOVACÍ STANICE ARTICONA: CHYTRÉ, PRAKTICKÉ A ELEGANTNÍ –
IDEÁLNÍ PRO KAŽDÉ IT PRACOVIŠTĚ.

Vhodné pro každý notebook, disponuje potřebnými rozhraními, vynikající pro práci.
Moderní a stále tenčí notebooky a tablety se vyrábějí se stále menším počtem portů. S dokovacími stanicemi ARTICONA půjdete
s dobou a zjednodušíte používání svých zařízení v kanceláři, doma, na cestách nebo u zákazníka a zůstanete přitom flexibilní.
Objevte nyní paletu dokovacích stanic ARTICONA a rozšiřte tak cíleně svůj notebook nebo tablet.

Objevte další dokovací stanice ARTICONA!
https://www.bechtle.com/cz/articona/dok
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KONTAKT

Strategické partnerství – globální zákaznické řešení.

GLOBÁLNÍ IT ALIANCE.

Výhody.Globální IT aliance.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám rádi k dispozici. Protože dobrý servis funguje rychle a jednoduše. Please enquire for other countries.

Global IT Alliance.

z	 Cílem GITA je poskytovat zákazníkům globální, skupinové 
 a konzistentní řešení a zkušenosti „v jejich zemi“ 
 s možností zachování napojení na stávajícího poskytovatele.

z	 Důvěryhodná partnerská síť velkých poskytovatelů IT je 
 zastoupena v zemích po celém světě.

z	 Pečlivě vybraní a prodejci ověření, zkušení, profesionální IT 
 partneři v zemích/světadílech (např. USA, APAC, Skandinvie, 
    pobaltské státy, Austrálie...).

z	 Unikátní mnohostranná spolupráce s partnery bez 
 navýšení poplatků za správu.

z	 Vyhrazené lokální kontakty.

z	 Harmonizované rámcové podmínky.

z	 Harmonizované úrovně služeb.

z	 Rychlé a efektivní eskalační body.

z	 Společná tvorba cen s ohledem na měnu.
 Žádné dodatečné přirážky zákazníkovi.

z	 Místní fakturace, místní doručování.

z	 Spolupráce partnerů na získávání a ověřování finančních 
 údajů mezinárodních zákazníků.

z	 Webový portál u partnera.

z	 Spolupráce v oblasti nabídky a poptávky - exkluzivně pro 
 zákazníky a členy GITA.

z	 Plná spolupráce zákazníka se všemi partnery s vyhrazenými 
 AM na každého partnera s rychlou eskalací.

z	 Pevně stanovený, snadno realizovatelný postup prodeje softwaru.

z	 Globální široká podpora vysoké prodejnosti pro prodejce.
 Schopnost pracovat se špičkovými partnery všech
 hlavních výrobců.

www.bechtle.cz 

Bechtle direct s.r.o.
Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7 Holešovice
Tel.: +420 274 777 960, Fax: +420 274 777 970, sales@bechtle.cz
Jsme tu pro vás osobně! Po - Pá 9:00 - 17:00 hodin


