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Editorial
Vážení současní i budoucí obchodní partneři,
čtenářky a čtenáři,
dnes se vám dostává do rukou další vydání občasníku společnosti 
Bechtle direct s mým, již v pořadí druhým, úvodním slovem.

Když jsem první úvodník na podzim loňského roku psal, věřte mi, 
že jsem neočekával, že tento text budu formulovat ze své domácí 
kanceláře a za oknem budu pozorovat probouzející se jarní přírodu 
a poletující ptactvo. 

Chtěl bych tento moment využít nikoli ke stížnostem, kterých 
slýcháme někdy až příliš, ale k  zamyšlení, co pozitivního jsme si 
z posledního roku odnesli a čím obohatili naše životy a uvažování.

Bezpochyby jsme svědky bezprecedentně rychlé digitalizace, která 
předběhla přirozený vývoj o celé roky během pár měsíců. Lidé se 
naučili fungovat efektivněji, naučili se plynule přecházet z pracov-
ního do osobního prostoru a zpět, zjistili, že některé procesy, které 
se zdály skálopevnou součástí našich pracovních životů najednou 
dělat nelze, ale že nám ani nijak zvlášť nechybí. Naučili se uvažovat 
o efektivnějším využití času. A našli v mnoha případech vyváženější 
poměr mezi časem stráveným v práci a časem soukromým, s rodi-
nami a s blízkými. 

Analytici teď zkouší predikovat, jak se promění pracovní zvyklosti 
a prostředí po návratu k novému normálu. Jedna ze studií říká, že 
80% leaderů plánuje povolit hybridní formu práce s  rozsáhlejším 
využitím home office, 47% leaderů dokonce plánuje povolit home 
office nastálo.

Když jsem vloni přijímal novou posilu do týmu obchodníků, našel 
jsem skvělou kandidátku z druhého konce republiky. Když odmítla 
úvahu o přesídlení do Prahy, zalitoval jsem a chtěl hledat dál. Po 
chvíli úvah jsem se ale rozhodl nevýhodu vzdáleného bydliště obrá-
tit v přednost a přijal první členku týmu, která nebydlí v Praze či 
okolí s plánem permanentní práce z home office. A jak se následně 
ukázalo, volba to byla skvělá.

Nebudu zastírat, že se nesmírně těším na chvíli, kdy se budeme 
moci zase sejít občas všichni dohromady, ať už v kanceláři nebo na 
výjezdním teambuildingu, ale především se setkáme s vámi, našimi 
zákazníky a zažijeme zase konverzaci tváří v  tvář, která, ať chce-
me či nikoli, nabízí úplně jinou kvalitu společného sdílení dojmů, 
názorů a radostí.

Rád bych vás závěrem ujistil, že budeme velmi rádi stát po vašem 
boku na cestě k  efektivní digitalizaci, a to jak při poradenství
s  výběrem vhodného HW a SW a jeho dodáním, ale i s  nabídkou
DAAS (Device as a Service). Tuto moderní formu správy HW 
včetně souvisejících služeb zahrnujících imaging, monitoring a 
výměnu nefunkčního HW následující pracovní den – to vše hrazeno
formou měsíčních splátek, vám velmi rádi představíme. Neváhejte 
nás prosím kontaktovat.

Přeji Vám mnoho štěstí a budu se velmi těšit na naši budoucí spolu-
práci. A teď už si jen užijte listování v novém vydání GET IT.

S přátelským pozdravem

 [ JARO 2021 ]

Rolf Pekař
Managing Director

SKOK DO SVĚTA
VIRTUÁLNÍ TELEPORTACE

FATA MORGANA STARTER KIT
Průmyslové řešení v AR a VR pro oblast školení a vzdáleného dohledu ve výrobě, opravě a inspekci.

Průmyslová výroba a údržba čelí poklesu dostupnosti
kvalifikovaných zaměstnanců. V horizontu 10 let
budou evropskému trhu scházet v průmyslu dva
miliony odborných pracovníků. Již dnes je jejich
přesun často náročný, výcvik drahý a zpomalující
běžný provoz.

Fata Morgana Starter Kit zvyšuje znalosti a expertizu 
pracovníků v provozu.

Unikátní kombinace využití virtuální a augmentované 
reality pro zvýšení schopnosti rychle vstřebat nové
informace, činit samostatná rozhodnutí v provozu
a plnit zadané úkoly rychle a efektivně.

www.pocketvirtuality.com
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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 větší 
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.

 [ JARO 2021 ]

SURFACE HUB 2S 50“
Pro menší prostory a schůzky je ideální Surface Hub 2S 50” 
s kamerou, integrovanými mikrofony s dalekým dosahem
a reproduktory s křišťálově čistým zvukem.

SURFACE HUB 2S 85”
Kombinace zařízení Surface Hub 2S 85”, mikrofonů a vylepšené 
kamery s vysokým rozlišením pro velké místnosti a velké týmy.

Surface Hub 2S

Most mezi vzdálenými členy týmu pomocí
všestranné platformy pro schůzky a spolupráci. 
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Umožněte svým zaměstnancům spolupracovat kdekoli pomocí zařízení řady Surface Hub 2S – interaktivních tabulí a platforem pro 
schůzky s certifikací pro Microsoft Teams pro firmy, kde týmy pracují spolu.  

Najděte vhodné zařízení pro každý tým. Nezáleží na tom, zda je váš prostor omezený a komorní nebo dostatečně velký, aby potřebo-
val robustní řešení certifikované pro Microsoft Teams. Jsou vaše týmy neustále v pohybu? Díky výběru různých operačních systémů 
Windows a příslušenství pro Surface Hub 2S si vždy můžete sestavit vlastní ideální konferenční prostor. 

s kamerou, integrovanými mikrofony s dalekým dosahem
a reproduktory s křišťálově čistým zvukem.

kamery s vysokým rozlišením pro velké místnosti a velké týmy.



ULTRALEHKÝ A VŠESTRANNÝ
S naším ultralehkým zařízením 2v1 můžete pracovat, jak se vám 
zlíbí. Surface Pro 7+ je se svou hmotností začínající na 0,77 kg 
dostatečně přenosný, abyste si ho mohli vzít kamkoli, přesto ale 
dostatečně výkonný, aby zvládl všechny vaše obchodní aplikace. 
Porty USB-C® a USB-A vám umožňují nabíjet různá zařízení 
nebo připojit příslušenství k udržení vaší produktivity.

Surface Pro 7+

JEŠTĚ VÍC TOHO, CO UŽ U PRO ZNÁTE

Procesor 11. generace Intel® Core™ zvládá náročné úkoly 2,1× 
rychleji než dřív, navíc si užijete vylepšenou celodenní výdrž
baterie. Nový vyjímatelný pevný disk SSD vám umožní mít kontrolu
nad citlivými informacemi. Faktor známého formátu zajišťuje, 
že budete moci i nadále využívat své příslušenství Surface Pro
z různých generací.

PŘIZPŮSOBÍ SE ZPŮSOBU VAŠÍ PRÁCE
Surface Pro 7+ for Business má několik režimů, které uživate-
lům nabízejí maximální všestrannost. Spojte se se zákazníky
v režimu tabletu s dotykovým ovládáním, otevřete stojánek, připojte
klávesnici Surface Pro Signature Keyboard a získáte plnohod-
notný notebook, nebo zařízení sklopte do režimu Studio, který
nabízí perfektní patnáctistupňový úhel pro psaní a kreslení perem
Surface Pen.

ZŮSTÁVEJTE VE SPOJENÍ DÍKY LTE ADVANCED
Volitelná funkce LTE Advanced vám zajistí připojení k práci 
a zákazníkům, i když budete mimo dosah Wi-Fi, a to téměř ve 
všech zemích. Vaše firma ocení, když budou zaměstnanci trvale
produktivní, aniž by byli závislí na rychlosti místního internetu. 
Vyhněte se bezpečnostním rizikům spojeným s nezabezpečenými 
veřejnými Wi-Fi a udržujte citlivé informace v bezpečí.

 [ JARO 2021 ]

NOTEBOOK, TABLET A STUDIO V JEDNOM
Náš nejvýkonnější notebook Surface nabízí tři režimy práce, 
abyste se mohli vypořádat se složitými technickými a tvůrčími 
úlohami, ať už se nacházíte kdekoli

VĚTŠÍ, JASNĚJŠÍ, ÚŽASNĚJŠÍ
Nyní můžete pracovat na větším dotykovém displeji, velikost
samotného zařízení přitom zůstala nezměněná. Nejlehčí zařízení 
Surface 2 v 1 nadále váží pouhých 544 g, ale nyní nabízí větší 10,5“ 
displej s vyšším rozlišením 220 ppi.

INOVACE V PRÁCI
Odpojte v okamžiku 13,5“ nebo 15“ displej a získejte tak velký
tablet s výpočetním výkonem notebooku. Vytvářejte náčrty,
pište ručně, kreslete, upravujte a sdílejte přirozeným způsobem
pomocí pera Surface Pen a zařízení Surface Dial.

RYCHLEJŠÍ SPOLEČNÍK
Používejte firemní aplikace, na které se spoléháte každý den. 
Surface Go 2 je vybaven buď procesory Pentium, nebo volitelně 
nově představeným procesorem Intel® Core™ m3 8. generace, 
který je rychlejší než předchozí generace.

MIMOŘÁDNÝ VÝKON
Programujte, spouštějte modely nebo pracujte v systému CAD. 
Odpojte a znovu připojte displej, otočte ho směrem k publiku a 
využijte jej k prezentaci. Zachyťte obsah, vylepšete jej a upravte 
ze své pohovky. Díky rychlému vykreslování vytvářejte ohromující 
grafiku a trojrozměrné návrhy.

SPOUSTA ENERGIE BEZ PŘIPOJENÍ
K ELEKTRICKÉ SÍTI
Prodloužená celodenní výdrž baterie dosahující až 10 hodin vám 
umožní pracovat po celý den. Po připojení k zařízení Surface 
Dock a při použití rychlého nabíjení se baterie za hodinu nabije 
na téměř 80 % své kapacity. Volitelný model LTE Advanced5 vám
kromě připojení k síti Wi-Fi poskytne bezproblémovou a bez-
pečnou konektivitu, takže získáte maximální mobilitu, která vám 
umožní pracovat prakticky kdekoli.

Surface Book 3

Surface Go 2

Odpojte v okamžiku 13,5“ nebo 15“ displej a získejte tak velký
tablet s výpočetním výkonem notebooku. Vytvářejte náčrty,
pište ručně, kreslete, upravujte a sdílejte přirozeným způsobem

grafiku a trojrozměrné návrhy.

pomocí pera Surface Pen a zařízení Surface Dial.

 [JARO 2021 ]
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ZJEDNODUŠENÍ ZÁKLADNÍCH
KAŽDODENNÍCH ČINNOSTÍ
Jde o dosud nejlehčí notebook řady Surface , s funkcemi, které
u notebooku pro každodenní práci čekáte. Celodenní výdrž baterie,
rychlé nabíjení z prázdného až do zcela plného stavu nebo výraz-
né reproduktory Omnisonic. Navíc dva studiové mikrofony citlivé 
na velkou vzdálenost a přední kamera HD 720p pro jasný obraz
i zvuk virtuálních schůzek.

STYL A PRODUKTIVITA SI VZÁJEMNĚ SLUŠÍ
Přeneste svůj styl i na notebook a vyberte si z ohromujících 
moderních barev. Na velké dotykové obrazovce toho uvidíte víc
a zvládnete víc. 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.

PRACUJTE PO SVÉM A STYLOVĚ
Tenký, lehký a elegantní design. Ultra-tenký, s inovativním pan-
tem, díky němuž otevřete kryt jedním prstem. Podle toho, zda 
potřebujete spíš malé rozměry a mobilitu nebo větší plochu obra-
zovky, si vyberte velikost 13,5 ”nebo 15”. Komunikujte přirozeně
přes úžasný dotykový displej PixelSense™, který je tak citlivý, že 
máte pocit, že stačí natáhnout ruku a dotknete se svého díla.

VÝKON PRO MULTITASKING, SCHŮZKY
A MNOHO DALŠÍHO
Získejte více výkonu pro multitasking, ať můžete spouštět profe-
sionální aplikace, na které spoléháte. Výkon jim dodá procesor 
11. generace Intel® Core™ a zakázkové procesory AMD Ryzen™ 
Microsoft Surface Edition. Díky čelní kameře s rozlišením 720 HD 
ukažte na videohovorech svou nejlepší tvář s přesnějšími odstíny
pleti i při slabém osvětlení. Díky duálním mikrofonům Studio 
Mics, které zachytí váš hlas ostře a zřetelně, vás budou ostatní 
během hovorů v Microsoft Teams slyšet hlasitě a jasně.

SURFACE FOR BUSINESS ODEMYKÁ DALŠÍ HODNOTY
Čas i peníze šetří streamované nasazování, moderní správa
zařízení a vestavěné zabezpečení ošetřované z cloudu. S vyjíma-
telným pevným diskem pro uchovávání dat vám Surface Laptop 4 
umožní mít citlivé informace stále pod kontrolou.

Surface Laptop 4 

Surface Laptop Go 

i zvuk virtuálních schůzek.

 [ JARO 2021 ]

VYSOKÝ VÝKON
Ponořte se do brilantních barev, bleskově rychlé grafiky a rych-
lých procesorů na pracovní stanici, která zvládá i náročný profesi-
onální software. Nápady se pak už jen pohrnou, ať už si ohromu-
jící 28” displej postavíte svisle nebo naopak naplocho na kreslicí 
stůl a využijete intuitivní nástroje, které vám umožní přirozeně 
se vyjádřit. Díky mikrofonům, přední HD kameře 5,0 MPx a funk-
ci Eye Contact vás budou ostatní při videohovorech a virtuálních 
schůzkách dobře slyšet i vidět. 

VÝJIMEČNĚ TENKÝ A VŽDY PŘIPOJENÝ
Překonejte očekávání s bleskově rychlým a vždy připraveným 
Surface Pro X. Držte se o krok napřed díky našemu výjimečně 
tenkému zařízení 2v1, které vám dá konektivitu, výdrž baterie a 
základní nástroje, na které spoléháte.

MAXIMÁLNÍ UNIVERZÁLNOST
Ať už ilustrujete knihu nebo navrhujete virtuální svět, vaši kre-
ativitu podpoří 28” dotyková obrazovka PixelSense™ s 13,5 
miliony pixelů věrných barev, na které je vyloženě radost pra-
covat. Přechod z plochy do režimu Studio umožňuje přirozené
skicování pomocí Surface Pen, které se následně velmi intuitivně 
ladí díky ovladači Surface Dial. 

SPOJTE SE SE ZÁKAZNÍKY BEZ PŘERUŠOVÁNÍ
Poskytněte zákazníkům prvotřídní zážitek, a to odkudkoli – díky 
spolehlivému, zabezpečenému a vždy připojenému, bleskově 
rychlému 4G + LTE. S okamžitým zapínáním a přihlašováním přes 
Windows Hello budete po celých 15 hodin výdrže baterie vždy při-
praveni k akci.

INOVATIVNÍ DESIGN 
Moderní design s čistými liniemi a tenkým profilem skvěle doplní 
váš kreativní prostor. Nápadně velký displej s poměrem stran 3:2 
vám navíc výrazně pomůže zvýšit vaši produktivitu. Videohovory
jsou jako živé díky kameře s rozlišením 1080p, nakloněnému 
displeji, stereofonním reproduktorům 2.1 s technologií Dolby®
Audio™ Premium a mikrofonům s dalekým dosahem.    

PRÁCE NA DÁLKU NEZNAMENÁ
KOMPROMIS VE VZTAZÍCH SE ZÁKAZNÍKY
Soustřeďte se na zákazníky, ne na počítač. Užijte si pro každý
typ práce to nejpohodlnější ovládání: od tabletu ovládaného
prstem nebo perem až po přenosné studio nebo notebook s plno-
hodnotnou klávesnicí, navíc připojitelný k externím obrazovkám. 
Díky dvěma na dálku citlivým studiovým mikrofonům, přední
HD kameře 5,0 MPx a funkci Eye Contact vás budou ostatní
při videohovorech a virtuálních schůzkách dobře slyšet i vidět.

Surface Studio 2 

Surface Pro X

skicování pomocí Surface Pen, které se následně velmi intuitivně 
ladí díky ovladači Surface Dial. 

Surface Pro X

 [ JARO 2021 ]
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PŘIPRAVENO NA SOUČASNÉ
I BUDOUCÍ VÝZVY

Podniky po celém světě čelí výzvám, které vyžadují nastavení rovnováhy mezi flexibilitou práce
a  postupným návratem do kanceláří. I  vy se pravděpodobně zabýváte tím, jak se přizpůsobit
tomuto novému normálu a stále udržovat bezpečné a efektivní schůzky, ať už jste kdekoli.
Řada Jabra PanaCast vám dovolí poznat nový rozměr videokonferencí.

z		4K UHD 90° zorné pole
z		Inteligentní zoom
z		Optimalizace na světelné podmínky
z		Funkce obraz obrazu pro zobrazení 
    dokumentů

z		Panoramatické-4K 180° zorné pole
z		Inteligentní zoom
z		Video Stream se 100% přenosem dat
z		Možnost snímání obsahu tabule
    prostřednictvím aplikace

z		Panoramatické-4K 180° zorné pole
z		Inteligentní zoom & Virtuální režisér
z		Duální Video Stream se 100%
    přenosem dat
z		Přímá podpora snímání obsahu tabule

z		Perfektní zvuk společně s:
			Jabra Evolve2 a Jabra Speak 750

z		Perfektní zvuk společně s:
			Jabra Evolve2 a Jabra Speak 750

z		8 pěnově uložených mikrofonů
z		4 stereofonní reproduktory
z		Plně duplexní zvuk

z		On-device chipset
z		Integrovaný kryt čočky
z		Certifikováno pro SOC2 asset
    management

z		Bezpečnostní přehledy
z		Certifikováno pro SOC2 asset
    management

z		Bezpečnostní přehledy
z		Upozornění na vysoký počet osob
    v místnosti
z		Certifikováno pro SOC2 asset
    management

z		Kompaktní přenosné zařízení
z		USB Plug & Play
z		Certifikováno pro MS Teams
z		Podporuje všechny hlavní platformy

z		Kompaktní přenosné zařízení
z		USB Plug & Play
z		Certifikováno pro MS Teams
z		Podporuje všechny hlavní platformy

z		Přehled využití místností
z		Jednoduchá instalace a implementace
z		Certifikováno pro všechny hlavní 
    platformy
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JABRA PANACAST 50
PRO JEDNACÍ MÍSTNOSTI

JABRA PANACAST
PRO VŠESTRANNÉ POUŽITÍ

JABRA PANACAST 20
PRO OSOBNÍ POUŽITÍ

VIDEO

ZVUK

BEZPEČNOST

VŠESTRANOST
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PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ, NÁDHERNÝ DESIGN, 
DŮRAZ NA SPOLUPRÁCI

Notebook HP Elite G2 Dragonfly

Notebook HP EliteBook 360 1040 G8

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.

Stylový, tenký a lehký počítač HP EliteBook x360 1040
se přizpůsobí jakémukoli pracovnímu stylu díky výkonnému 
procesoru, silnému zabezpečení, volitelnému rozhraní 5G
a volitelnému 14“ displeji UDH HDR.

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 11. generace: Intel Core i7, i5, i3
z	Operační paměť: 32 GB
z	 Interní paměť [SSD]: až 2 TB
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 11. generace: Intel Core i7, i5
z	Operační paměť: 32 GB
z	 Interní paměť [SSD]: 256 GB – 2 TB
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 G3

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 2 TB SSD nebo až 2 TB 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
z	Nativní rozlišení: WUXGA (1920x1200 při 60 Hz)
z	Velikost displeje: 24“
z	Poměr stran: 16:10
z	Kontrastní poměr: 1 000:1 statický, 10 000 000:1 dynamický
z	Porty: 1x DisplayPort, 1x HDMI, 4x USB-A

z	Rodina procesorů: Intel core i5, i7, i9 a Intel Xeon 10. generace
z	Operační paměť: až 128 GB
z	 Interní paměť: až 4 TB SSD nebo až 2 TB 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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HP cestovní Mini dokovací stanice

HP ProOne 440 G6 24 All-in-One PC

HP EliteBook 840 G8

Buďte produktivní i na cestách díky efektivní dokovací stanici 
kapesní velikosti. Mini stanice má moderní texturovaný design 
a zvládá jak nabíjet, tak i přenášet data, video a internetové 
připojení.

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 G8 
s krásným designem.

z	Rozměry: 145 x 55 x 17.5 mm
z	Maximální poskytovaný výkon: 60W (vyžaduje 90W napájení)
z	Rozmezí operační vlhkosti: 5%~90% RH, nekondenzující

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 11. generace
z	Operační paměť: 64 GB
z	 Interní paměť: až 2 TB HDD
z	Monitor: 14“
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)

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.

HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f
Malá a mocná: nejmenší multifunkční tiskárna Enterprise od 
společnosti HP

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	Tisková technologie: Laser
z	Rychlost tisku: Černobíle i barevně (A4) až 27 str./min
z	Funkce: Náhled před tiskem, oboustranný tisk, tisk více stránek
   na list (2, 4, 6, 9, 16), třídění, vodoznaky, ukládání tiskových úloh
z	Operační kód (BIOS) je automaticky kontrolován během spuštění
   a dokáže se v případě napadení sám opravit.
z	Zůstaňte ve spojení díky volitelnému příslušenství s bezdrátovým
   připojením
z	Spravujte snadno projekty přímo na multifunkční tiskárně díky
   přizpůsobitelné 10,9cm (4,3“) barevné dotykové obrazovce.

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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PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ BÝT VŠESTRANNÍ
V KANCELÁŘI I MIMO NI



Režim USB
Připojte se prostřednictvím 
USB k prakticky libovolnému 
počítači PC nebo Mac bez nut-
nosti instalace dalšího softwa-
ru.

DOKONALÝ VZHLED
Vylepšete průběh konferencí díky vysoce kvalitnímu obrazu, vynika-
jícím barvám a výjimečné optické věrnosti.

SNADNÉ POUŽÍVÁNÍ
Zahajte svou konferenci pouhým dotykem díky snadnému připojení 
panelu Rally Bar k vámi nakonfigurovanému řešení pro místnosti-
Vyobrazen s volitelným ovladačem Logitech Tap

Režim zařízení
Spusťte podporovanou video-
konferenční aplikaci – napří-
klad Zoom, Microsoft Teams 
Rooms a ostatní – přímo na 
zařízení bez nutnosti použití 
počítače nebo notebooku.

RALLY BAR
RALLY BAR MINI

SUPERCHYTRÝ
Udržujte kameru zaměřenou na účastníky konference pomocí inte-
ligentního hledáčku, který využívá funkci přehledu o záběru s cílem 
optimalizovat automatické zaměřování a ovládání kamery RightSi-
ght.

JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ

ÚŽASNÝ ZVUK
Pokročilá zvuková technologie panelu Rally Bar poskytuje výkonný, 
výrazný zvuk a zajišťuje, že každý hlas je dobře srozumitelný.

Všestranná videokonferenční kamera s brilantní optikou a výborným zvukem pro použití v malých (Rally Bar Mini) a středně velkých míst-
nostech (Rally Bar).
Celý systém lze zapojit ve dvou režimech buď přes PC/MAC (režim USB), nebo prostřednictvím integrovaného systému Logitech CollabOS 
(režim zařízení) a fungovat pak zcela autonomně.
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RALLY BAR MINI
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VÍTEJTE DO RODINY
DOKONALÉHO VZHLEDU,
OBRAZU A ZVUKU
Vylepšete průběh konferencí díky vysoce kvalitnímu obrazu, vyni-
kajícímu zvuku a výjimečné optické věrnosti. Těmito přednostmi se 
chlubí celá rodina produktů Logitech Rally, která tímto nastavuje 
nový standard pro vzdálenou komunikaci v malých, středních a vel-
kých místnostech.

RALLY BAR MINI
Špičkový všestranný obrazový 

panel pro malé místnosti

RALLY BAR
Všestranný obrazový panel pro 

středně velké místnosti

RALLY PLUS
Moduální videokonferenční

systém velké místnosti

Řešení pro místnosti Malé místnosti Střední místnosti Velké místnosti

Režim usb Ano Ano Ano

Režim zařízení Ano Ano S RoomMate

Motorizované otáčení a
naklápění Ano Ano Ano

Kamera 4x digitální zoom Až 15x zoom celkově
(5x optický, 3x digitální) 

Až 15x zoom celkově
(5x optický, 3x digitální) 

Inteligentní hledáček Ano Ano Podpora RighSight s doplňkovou 
aplikací

Rozšiřující mikrofony  Až 2 stolní mikrofony Rally  Až 3 stolní mikrofony Rally  Až 7 stolních mikrofonů Rally

Patentovaný systém
antivibračního tlumení  Ano Ano Ano
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JLC Motion V2 USB Headset
JLC Motion V2 je prémiový USB headset ideální pro všechny videohovory a audioho-
vory. Lehký, odolný a pohodlný nastavitelný headset, který padne všem uživatelům. 
Vyrobený z kvalitního materiálu s měkkými a pohodlnými ušními polštářky.

z		Připojení: USB
z		Nevyžaduje ovladač: Plug and Play
z		Materiál: ABS a PP
z		Délka kabelu: 2 metry
z		Nastavitelný zabudovaný mikrofon s potlačením šumu
z		Nastavitelná hlasitost sluchátek a mikrofonu
z		Nastavitelná hlasitost sluchátek a mikrofonu
z		Citlivost mikrofonu: 40+/-3 Db (0 dB=1 V/Pa při 1 KHz)
z		Impedance sluchátek: 150 ohmů
z		Frekvenční rozsah sluchátek: 20–20 KHz

z		Citlivost sluchátek: 100+/-3 Db při 1 KHz
z		Okolní hluk: <=56 dB(A)
z		Reproduktor: Ø40 mm
z		Hmotnost: 12,8 g
z		Splňuje mezinárodní normy pro ochranu sluchu: Méně než 118 dB
z		Kompatibilní se systémy Windows/MAC/IOS/Android/Linux
z		Kompatibilita softwaru: Skype, Zoom, Microsoft Teams a jiné 
    videokonferenční programy

z		Připojení: USB A
z		Nevyžaduje ovladač: Plug and play
z		Kompatibilní s programy společnosti Microsoft, např. Skype
z		Nastavitelná hlasitost sluchátka a mikrofonu
z		Mikrofon s potlačením šumu
z		Citlivost mikrofonu: 40±3 dB (0 dB=1 V/Pa při 1 KHz)
z		Impedance sluchátka: 150 ohmů
z		Frekvenční rozsah sluchátka: 100–6600 Hz
z		Citlivost sluchátka: 100±3 dB
z		Okolní hluk: ≤ 60 dB(A)
z		Lehká a pohodlná na nošení
z		Splňuje mezinárodní normy pro ochranu sluchu (pod 118 dB)
z		Systémové požadavky: Windows 2000, Windows XP, Windows 
    Vista TM, Windows 7, Windows 8 a Windows 10

JLC Motion Mono USB HeadsetJLC Motion Mono USB Headset
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z		Nastavitelná hlasitost sluchátek a mikrofonu
z		Mikrofon s potlačením šumu
z		Citlivost mikrofonu: 40±3 dB (0 dB=1 V/Pa při 1 KHz)
z		Impedance sluchátek: 150 ohmů
z		Frekvenční rozsah sluchátek: 100–6600 Hz
z		Citlivost sluchátek: 100±3 dB
z		Okolní hluk: ≤ 60 dB(A)
z		Lehká a pohodlná na nošení
z		Splňuje mezinárodní normy pro ochranu sluchu (pod 118 dB)
z		Systémové požadavky: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista TM, 
    Windows 7, Windows 8 a Windows 10
z		Kompatibilní s programy společnosti Microsoft, např. Skype

USB headset JLC Motion Stereo

Mikrofon JLC Tripod
z		Materiál pláště: kov
z		Velikost výrobku (průměr x tloušťka): 70 mm x 11,5 mm
z		Účel mikrofonu: notebooky a stolní PC
z		Hmotnost výrobku: 0,12 kg
z		Maximální poměr akustického tlaku: 110 dB
z		Citlivost: - 52 dB
z		Směr: všesměrový
z		SNR: >58 dB
z		Typ rozhraní: USB 2.0
z		Snímací vzdálenost: 0,5–2 m

USB headset JLC Motion StereoUSB headset JLC Motion Stereo
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Bezdrátový headset 
JLC Encore
z		Specifikace připojení Bluetooth: V5.0, duální režim, zpětně kompatibilní
z		Bezdrátové nabíjení prostřednictvím dokovací stanice
z		Frekvenční rozsah: 2,4 GHz – 2,48 GHz
z		Podpůrné protokoly: A2DP, AVRCP, HFP, AAC atd.
z		Přenosová vzdálenost: až 30 metrů (přenosová vzdálenost závisí
    na prostředí a zařízení Bluetooth)
z		Maximální doba hovoru: 20 h
z		Pohotovostní doba: 200 h
z		Doba nabíjení: 2 h
z		Přenosová vzdálenost až 30 metrů
z		Technologie umožňující současné připojení dvou zařízení Bluetooth
z		Světelná kontrolka hovoru a tlačítko ztlumení

z		Mikrofon s potlačením šumu
z		Čistý stereofonní zvuk – vysokofrekvenční široké pásmo
z		Dlouhá výdrž baterie – 2 hodiny nabíjení nabízí až 20 hodin nepřetržitého hovoru a 200 hodin v pohotovostním režimu
z		Lehké, luxusní a pohodlné ušní polštářky a netlačící hlavový most
z		Operační systémy: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista TM, Windows 7, Windows 8 a Windows 10
z		Kompatibilita softwaru: Skype, Zoom, Microsoft Teams a jiné videokonferenční programy



JLC

Webkamera JLC 1080p
z		Rozlišení pixelů: 1920 x 1080
z		Připojení: USB 2.0
z		Nevyžaduje ovladač: Plug and Play
z		Délka kabelu: 1,5 m
z		Režim ostření: manuální ostření
z		Úhel záběru: diagonální 70° - 80° a horizontální 110°

z		Snímková frekvence: 30 fps
z		Zabudovaný mikrofon (dle modelu)
z		Formát ukládání statických snímků: BMP/JPEG
z		Kompatibilní s: Windows, Mac a Linux
z		Kompatibilita softwaru: Skype, Zoom, Microsoft Teams a jiné 
    videokonferenční programy

Webkamera JLC 2K Optic

z		Délka kabelu: 1,4 m
z		Nevyžaduje ovladač: Plug and Play
z		Zabudovaný mikrofon s potlačením šumu
z		Rozměry: 75 mm x 53 mm x 49 mm
z		Zaostřovací vzdálenost: 3,26 mm
z		Rozsah ostření: 90 cm
z		Formát snímku: BMP JPG
z		Výstupní formát: MJPG/YUY2/H.264
z		Formát videa: AVI

z		Frekvence: 50 Hz
z		Snímková frekvence: 30 fps
z		D 126° x H 104° x V 55°
z		Velikost závitu: 1/4
z		Senzor: CMOS
z		Clona: F2.24
z		Optická struktura: 4G
z		Rozsah napětí: 4,5–5,5 V
z		Pracovní proud: 160 mA
z		Kompatibilní s: Windows, Mac a Linux
z		Kompatibilita softwaru: Skype, Zoom, Microsoft    
    Teams a jiné videokonferenční programy
z		Barva: Černá
z		Širokoúhlý HD objektiv
z		Rozlišení: 2560 x 1440 pixelů
z		Připojení: USB 2.0
z		Úhel záběru: 126°
z		Délka kabelu: 1,4m
z		Nevyžaduje ovladač: plug and play
z		Zabudovaný mikrofon s potlačením šumu
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z		Barva: Černá
z		Rozlišení: 1920 x 1080p
z		Připojení: USB 2.0
z		Zabudovaný mikrofon
z		Rozsah automatického ostření: 20 mm
z		Úhel záběru: Diagonální 68-70°, Horizontální 58°
z		Základna otočná o 360 stupňů
z		Plug and Play – Nevyžaduje ovladač
z		Senzor: CMOS
z		Formát videa: AVI

z		Snímková frekvence: 30 fps
z		Formát snímku: BMP/JPG
z		Výstupní formát: M-JPEG
z		Regulace blikání: 50 Hz
z		Velikost: Š69 mm x V51,8 mm x H45,5 mm
z		Délka kabelu: 140 cm
z		Hmotnost: 62,8 g
z		Kompatibilní s: Windows, Mac a Linux
z		Kompatibilita softwaru: Skype, Zoom, Microsoft Teams 
    a jiné videokonferenční programy

Otočná HD
webkamera JLC 360°

Stolní kamera JLC XHC
z		Připojení: USB A
z		52,3 x 45,6 x 65,5 mm
z		Rozlišení: 640 x 480
z		Délka kabelu: 1,45 m
z		Hmotnost výrobku: 61 g
z		Obrazový senzor: CMOS
z		Úhel záběru: 60°
z		Automatické vyvážení bílé a automatická korekce barev

z		Ručně nastavitelná ohnisková vzdálenost
z		Zabudovaný mikrofon
z		Základna otočná o 360 stupňů
z		Vhodná pro LCD obrazovky a notebooky
z		Kompatibilní s: Windows, Mac a Linux
z		Kompatibilita softwaru: Skype, Zoom, Microsoft Teams a jiné
    video konferenční programy
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DOKOVACÍ STANICE

TB3CDUALDPDOCKPD
Druhá generace technologie Thunderbolt 3 je konečně tady!
Výjimečný výkon, ultra-rychlý přenos dat a podpora až 8K rozli-
šení. Jedna z nejvýkonnějších dokovacích stanic na trhu. Skvělá 
kvalita obrazu, rychlý internet a schopnost přenášet data rych-
lostí přes 1 GB za sekudu a to i v případě, že používáte více USB 
portů současně. Samozřejmostí je i možnost připojit sluchátka či 
nabíjet váš notebook výkonem až 85W. To vše za pomoci jediného
kabelu. Díky protokolu DP 1.4 můžete tuto dokovací stanici připojit 
k monitoru s rozlišením až 8K/30Hz (7680 x 4320/30Hz), které se 
rovná rozlišení čtyř 4K monitorů. Jedná se tedy o ideální řešení 
pro designéry, analytiky, vývojáře, burzovní makléře apod. Druhá 
generace Thunderbolt 3 technologie je přímo kompatibilní nejen 
s porty Thunderbolt 3, ale zároveň i s USB-C 3.1/2, což z ní dělá
flexibilní řešení pro všechny firmy a uživatele, kteří provozují
notebooky a tablety s různými porty.

C31DUALDPDOCKPD / C31DUALDPDOCKPD65W / 
C31DUALDPDOCKPD100W
Univerzální USB-C dokovací stanice, která podporuje až 2 externí
monitory s rozlišením 4K. Stanice je kompatibilní s jakýmkoliv 
notebookem vybaveným portem USB-C s video výstupem nebo
Thunderbolt 3 portem. 6 USB portů, spolehlivé a rychlé připo-
jení do podnikové sítě díky integrovanému LAN portu a podpora
instalace za monitor. To vše z této dokovací stanice dělá ideálního 
společníka vašeho notebooku. Samozřejmostí je podpora nabíjení 
Power Delivery a to až 100W. Integrovaný nejnovější protokol DP 
1.4 podporuje rozlišení až 5K/60Hz, což ocení profesionální grafici,
datoví analytici, filmoví editoři i všichni milovníci videa ve vyso-
kém rozlišení. Tato dokovací stanice existuje ve 3 variantách: bez
zdroje, se zdrojem 77W a 112W. Pokud potřebujete připojit monitor
s HDMI portem, můžete si zakoupit adaptér DP2HDMI4K60HZ
(i-tec Display Port to HDMI Adapter), který vám zprostředkuje
HDMI port v rozlišení až 4K/60Hz.
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CADUAL4KDOCKPD
Excelentní výkon, zcela univerzální možnosti připojení a nejvýkonnější 
čipová sada. To vše se snoubí v jedné z nejprodávanějších dokovacích 
stanic a představuje tak skvělou ochranu vaší investice díky podpoře
současných i budoucích technologií. S touto profesionální dokovací
stanicí i-tec dosáhnete úžasného grafického rozlišení až 5K/60Hz,
případně 2x 4K/60Hz. V případě, že je dokovací stanice připojena
k notebooku či tabletu, který na svém USB-C či Thunderbolt 3 portu 
podporuje nabíjení, je schopna poskytnout napájení (Power Delivery) až 
85W.  Díky této dokovací stanici se vyhnete neustálému připojování a od-
pojování všech zařízení pokaždé, když si berete váš notebook nebo tablet
s sebou. Výhodou je rovněž větší pořádek na pracovním stole, odkud 
zmizí nepřehledná změť kabelů. Stanici stačí připojit jediným kabelem
a ihned ji mužete začít využívat. Propojovací kabel s oběma koncovkama 
(USB-C na C, USB-C na A) je součástí balení.

VESADOCK1
Všechny uvedené dokovací stanice lze umístit za monitor prostřed-
nictvím kompatibilního VESA držáku. Držák je možné ergonomicky
nainstalovat jak ve vertikální, tak i horizontální poloze, s preferencí
uživatele, případně dle typu monitoru. Držák je zároveň kompa-
tibilní s naprostou většinou monitorových stojanů. Díky tomuto
chytrému využití VESA standardu nyní mužete svůj pracovní
stůl zorganizovat mnohem lépe a plochu vašeho pracovního
prostředí si účinně zvětšit. Umístěním dokovací stanice (a kabelu) 
za monitor, si zvýšíte nejen komfort, ale zároveň minimalizujete
i riziko krádeže.

Dokovací stanice je na vstupní straně vybavena nejnovější generací 
čipů Texas Instruments, která zajištuje schopnost dokovací stanice
zpracovávat i velké objemy dat, zasílané z hostovaného zařízení. 
Současně zajištuje vysokou stabilitu obrazu, přenosu dat i interne-
tového připojení. Vychutnejte si úžasný zážitek na velké obrazovce
při sledování filmu ve 4K/60Hz, profesionální grafickou práci,
streamování médií, prohlížení prezentací nebo webových stránek.
Dokovací stanice je vybavena čtyřmi grafickými výstupy, díky
kterým mužete využívat ruzné kombinace dvou displejů. Připojit
můžete buď 2x HDMI nebo 2x Display Port nebo 1x HDMI a 1x
Display Port, vždy s rozlišením až 4K (4096×2160/60Hz) na každém 
LCD. Při připojení jediného monitoru prostřednictvím 2 DP kabelů,
dosáhnete rozlišení až 5K (5120×2880/60Hz). Dokovací stanice
dále nabízí audio vstup/výstup, gigabitovou síťovou kartu, 5x USB 
3.0 port, USB-C datový port, Kensington Lock a vypínač dokovací
stanice ON/OFF.



Nový Galaxy XCover 5 spojuje nejmodernější technologie, 
kompaktní rozměry a vysokou odolnost při práci v terénu 
včetně ochrany proti prachu a vodě.

Náročná práce v terénu vyžaduje telefon, který zastane všechny nezbytné úkony 
a zároveň se nebojí hrubšího zacházení. To vše splňuje nový Samsung Galaxy
XCover 5. Novinka korejského výrobce nabízí na dnešní dobu sympatické
a kompaktní rozměry, dostatečný výkon a v neposlední řadě vojenský standart 
MIL-STD-810H. Telefon tak bez úhony přežije pád z 1,5metrové výšky nebo 
30minutový pobyt metr pod vodní hladinou. Nijak ho nerozhází ani prašné 
prostředí na stavbě. 

Telefon je vybaven 5,3“ HD+ displejem, který na svou úhlopříčku disponuje 
dostatečnou jemností. O přísun energie na celý náročný pracovní den se stará 
uživatelsky vyměnitelná baterie s kapacitou 3 000 mAh a podporou rychlého 
nabíjení. Pro chod zařízení je určen moderní osmijádrový procesor Exynos 
850, kterému sekundují 4 GB operační paměti. Všechny uživatelé potěší i fakt, 
že telefon jde do prodeje už rovnou s předinstalovaným nejnovějším operač-
ním systémem Google Android 11.

Dále ve výbavě najdeme pokročilý fotoaparát s rozlišením 16 MP a na svou 
kategorii vynikající světelnost f/1.8, díky které nebudou problémem fotky 
ani když se práce protáhne do pozdních nočních hodin. O videohovory a pří-
padné fotky přední kamerkou se stará 5 MP snímač umístěný nad displejem. 
Díky přítomnosti NFC je podporováno i placení pouhým přiložením telefonu
k platebnímu terminálu.

Klíčové unikátní vlastnosti v kostce
z		Instantní odolnost IP68. Mil.STD 810H
z		Programovatelné tlačítko (například pro PTT řešení)
z		Pogo PIN pro nabíjení v dokovacím systému dodavatelů příslušenství
z			Upravené ostření optiky fotoaparátu pro čtení aka čárkových/QR kódů
z		Ledkový blesk pro focení ve zhoršených světelných podmínkách
z		Možnost ovládání v latexových rukavicích nebo s vlhkým displejem
z		Bezpečnost a integrovatelnost díky platformě Samsung Knox
z		Rozšířený cyklus security maintenance release (SMR)
    pro Enterprise Edition – 5 let
z		Uživatelsky vyměnitelná baterie
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PanzerGlassTM ClearCaseTM Black Edition 
Ochranný kryt PanzerGlassTM ClearCaseTM Black Edition přináší 
maximální možnost, jak ochránit svůj nový telefon řady Galaxy S21. 
Díky kombinaci skla o tvrdosti 9H a černého TPU rámečku se navíc
100% eliminuje nevzhledné a nevyhnutelné žloutnutí, tak jak se to 
děje u běžně prodávaných obalů. ClearCaseTM Black Edition je tak 
ve všech ohledech nejúčinnější ochranou pro designové telefony 
na trhu. Stejně jako skla, tak i všechny obaly ClearCase pro nové
telefony Galaxy S21 jsou potaženy speciální antibakteriální vrstvou.

PanzerGlassTM Spray Twice a DayTM

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 představuje 
obrazovka mobilního telefonu. I s ohledem na aktuální celosvětovou  
situaci má proto dánský výrobce PanzerGlassTM v nabídce doposud 
nejúčinnější dezinfekční přípravek PanzerGlassTM SPRAY Twice 
A DayTM. 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.
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Nové antibakteriální příslušenství PanzerGlassTM

pro vrcholnou řadu telefonů Samsung Galaxy S21

Dánský výrobce PanzerGlassTM nabízí to nejlepší, co na poli ochrany displejů elektronických zařízení můžete v současnosti dostat. Díky
poctivému procesu temperace při extrémních teplotách a vyšší síle samotného skla nabízí bezkonkurenční odolnost proti poškrábání a delší 
životnost. PanzerGlassTM jako světová jednička v inovacích ochranných skel je díky své kvalitě a unikátním technologiím v mnoha případech 
jediným preferovaným dodavatelem skel pro mnohé výrobce elektroniky, jako je tomu například pro značku Samsung.

PODPORA
ULTRAZVUKOVÉ

ČTEČKY
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Antibakteriální skla PanzerGlassTM

s podporou ultrazvukové čtečky otisků prstů
Nová skla PanzerGlassTM pro řadu Samsung Galaxy S21 jsou
vylepšena technologií Micro Fracture, která zvyšuje o 100 %
jejich odolnost na hranách a o více než 50 % odolnost skla jako
takového. Zároveň skla plně podporují ultrazvukovou čtečku 
otisků prstů v displeji. Uživatel se tak nemusí bát, že by aplikací
skla ztratil možnost pohodlně odemknout telefon nebo nemohl
potvrdit platbu v bankovní aplikaci. Skla pro řadu Galaxy S21 byla 
vyvíjená přímo v úzké spolupráci se společností Samsung v rámci
programu SMAPP. Jedná se o speciální program společnosti
Samsung, do kterého se dostanou jen nejkvalitnější produkty se 
100% spolehlivostí a kompatibilitou. Díky tomu skla pro Galaxy 
S21 a S21+ disponují lepicí vrstvou po celé jejich ploše, čímž se 
zajistí dokonalá odezva při ovládání a plně funkční ultrazvuková 
čtečka otisků prstů. Jedná se tak o nejvyšší standart ochrany,
jaký můžete na telefony řady Galaxy S21 použít. Všechna skla
PanzerGlassTM pro nové modely Samsung Galaxy S21 jsou navíc
ve verzi Anti-Bacterial, kdy je povrch potažen speciální vrstvou
a antibakteriální úpravou, která zničí veškeré bakterie během
24 hodin od kontaktu. Kromě vylepšené odolnosti jsou tak skla 
bezpečnější a hygieničtější. 



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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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



Videokonference ve světové třídě
Spolupracujte, jako byste tam byli. Perfektně ostrý obraz z vyskako-
vací 5Mpx infračervené kamery nabízí více než dvojnásobné množství 
detailů a funkce zoom na 2Mpx kameře přináší širokoúhlé, krásné, 
panoramatické obrazy. Dva zabudované 5W reproduktory přinášejí 
čistou, svěží komunikaci z libovolného pracoviště bez rušení pomocí
mikrofonu s potlačením šumu. Nepoužívaná vyskakovací kamera 
se bezpečně skryje a je zde rovněž inteligentní vrstva zabezpečení
pomocí rozpoznání tváře prostřednictvím funkce Windows Hello.
Kamera s rozlišením Full HD a rychlostí 30 snímků za sekundu
přináší bezproblémové video v mediální kvalitě a pozoruhodně ostrý
obraz. Široké pozorovací úhly 178°/178° nabízí vynikající obraz
a konzistentní barvy, které jsou ideální pro videokonference.

Zakřivený rozbočovací monitor
Dell UltraSharp 38 – U3821DW
Zobrazení, které vás přitáhne
Zakřivená obrazovka 2300R vytváří širší zorné pole, minimalizuje
odrazy a nabízí téměř jednotné vizuální zaostření pro příjemný,
panoramatický a obklopující obraz. Díky technologii IPS můžete 
očekávat konzistentní barvy a kvalitu obrazu v širokém pozorovacím
úhlu. Podívejte se na realistické barvy s neuvěřitelnou barevnou 
hloubkou 1,07 miliardy a širokou paletou barev oborových stan-
dardů, včetně 100% sRGB, 100% REC. 709 a 95% DCI-P3. Nástroj
DCI-P3 (který nabízí téměř o 25 % větší pokrytí než sRGB) umožňuje
širší škálu barev a rychle se stává standardem barev při tvorbě
a zobrazování. Monitor je z výroby kalibrován pro přesné barvy hned 
od začátku po rozbalení.

Dejte si vše dohromady
Podívejte se na veškerou svou práci a multitasking, jaký jste si vždy 
přáli, s větším prostorem na obrazovce s 37,5“ mimořádně širokou, 
zakřivenou obrazovkou WQHD + (3840 × 1600). S výškou 1600 pixelů 
můžete vidět více a méně rolovat.

Zakřivený videokonferenční
monitor Dell 34 – U3419W
Spojte se s týmem. Bez problémů
Představujeme první 34“ zakřivený videokonferenční monitor na 
světě s certifikací pro Microsoft Teams, navržený speciálně s cílem 
používat aplikaci Teams, připojovat se ke schůzkám a reagovat na 
upozornění stisknutím tlačítka. Navíc je zde indikátor, který vás 
upozorní na výstrahu z aplikace Teams. Díky infračervené kameře s 
vysokým rozlišením (5 Mpx), dvěma 5W vestavěným reproduktorům 
a mikrofonu s potlačením šumu můžete být přítomni i při práci na 
dálku. Stačí stisknout vypínač na monitoru a funkce synchronizace 
napájení spustí monitor i připojený počítač Dell, a to i v případě, kdy 
je víko notebooku zavřené. Kompatibilní s vybranými počítači Dell.
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Stolní počítač OptiPlex 3090 Ultra
Maximální modularita
Modulární provedení počítače OptiPlex 3090 Ultra spojuje eleganci 
zařízení All-in-One s flexibilitou stolního počítače. Díky jedinečné-
mu kompaktnímu designu lze počítač skrýt ve speciálním stojanu, 
který podporuje širokou škálu monitorů, a nabízí tak inovativní
a prostorově úsporné uspořádání.  Modul Ultra počítače se skrý-
vá ve speciálním univerzálním stojanu na monitor, který podporuje 
až 40“ displeje a připevňuje se na rameno nebo na stěnu. Výškově 
nastavitelné stojany, rameno Dell MSA20,1 odsazený držák VESA
a možnosti montáže na stěnu reagují na potřeby uživatelů pro různé 
případy použití a nasazení.

Připraven pro každé pracoviště
Šasi přístupné bez nářadí a výškově nastavitelný stojan umožňují 
rychlý přístup k interním komponentám pro bezproblémový servis 
a nasazení. Rychle a nezávisle nasazujte, opravujte nebo vyměňujte 
jednotlivé komponenty řešení a dosáhněte maximálních možností 
správy, výkonu a skvělých celkových nákladů na vlastnictví.

Videokonferenční monitor
Dell 24 – C2422HE
Pohodlná spolupráce
Tento elegantní monitor má malou základnu a vylepšenou správu
kabeláže, v níž se kabely ukryjí v podstavci monitoru, takže je 
možné zachovat pořádek na stole v kanceláři i doma. Upravte
náklon, natočení, otáčení a výšku monitoru na maximální hodnotu
140 mm, jelikož je třeba mít pohodlí, ať už pracujete jakkoli a kdeko-
li. ComfortView Plus je vestavěná a neustále zapnutá funkce, která
omezuje vyzařování škodlivého modrého světla, zvyšuje zrakové
pohodlí a současně zajišťuje vysokou přesnost barev.

.

správy, výkonu a skvělých celkových nákladů na vlastnictví.

.

Centrum produktivity
Díky kabelovým portům RJ-45 a USB-C přináší monitor spolehlivé 
ethernetové připojení, napájení, zvuk a video – to vše v konfiguraci 
bez změti kabelů. Získejte napájení až 90 W přes rozhraní USB-C a 
nabíjejte notebook (i když je monitor vypnutý) pomocí funkce Always 
On Power Delivery. Toto řešení využívající jediný kabel také ušetří až 
72 % času potřebného k uspořádání pracovního prostoru, omezuje
změť kabeláže a přenáší napájení, data a zvuk – vše najednou.
Připojte veškeré potřebné příslušenství a uchovejte je v dosahu
pomocí dvou portů SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2 1. generace) 
s rychlým přístupem. Je zde dokonce místo pro nabíjení mobilního 
telefonu (až 15 W) díky portu USB-C pro rychlý přístup.
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Firemní notebook nebo zařízení
2 v 1 Latitude 7420 
Maximální produktivita na více místech
Zapněte počítač otevřením víka a díky modernímu pohotovostnímu 
režimu zachovejte synchronizaci. Přihlaste se okamžitě pomocí sní-
mače přiblížení Express Sign-in nebo volitelné čtečky otisků prstů 
ve vypínači. Technologie Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) přináší téměř 3× vyšší
potenciální rychlost a zabezpečení nové generace pro počítače
a bezdrátové sítě. I na cestách bez sítě Wi-Fi zůstanete ve spojení
pomocí rychlého mobilního širokopásmového připojení 4G LTE. 
Cestování nepředstavuje problém také díky technologii eSIM,
která se připojí k více globálním operátorům bez nutnosti přepínat 
karty SIM. Naše zařízení 2 v 1 obsahují prvotřídní inovované sklo
Corning® Gorilla® Glass, které nabízí lepší čitelnost a odolnost,
takže můžete pracovat kdekoli, kam vás pracovní úkoly zavedou.
Nejnovější procesory až do Intel® Core™ vPro® 11. generace,
v kombinaci s platformou Intel® EVO™, přinášejí firmám zabudova-
né funkce zabezpečení, možnosti správy a stabilitu, které personál
IT potřebuje, společně s konzistentní odezvou, dlouhou životnos-
tí baterie v reálných podmínkách a okamžitým probuzením pro
výjimečnou zkušenost zaměstnanců, ať se nacházejí kdekoli.

Firemní notebook nebo zařízení
2 v1 Latitude 5320 
Plně vybaven a připraven k práci
Zachovejte pracovní tempo díky vynikající výdrži baterie a in-
teligentnímu nastavení, které při nízkém zatížení šetří energii.
Zvolte 42Wh baterii a získejte nižší hmotnost, nebo dejte
přednost 63Wh kapacitě s delší dobou provozu. Dosáhněte delší
výdrže baterie volbou panelu s velmi nízkou spotřebou, jenž 
má nižší odběr než standardní displej, aniž by to mělo vliv na 
jas obrazovky. Zůstaňte ve spojení díky až 450 Mb/s rychlosti
mobilního širokopásmového připojení LTE. Technologie Wi-Fi 
6E umožňuje používat 7 dalších kanálů (v 6 GHz pásmu), což
přináší větší šířku pásma a rychlejší a plynulejší připojení
Wi-Fi, zejména v oblastech s vysokou hustotou. Cestujte bez
problémů díky nové technologii eSIM, která se připojí k více
globálním operátorům bez nutnosti přepínat karty SIM. Díky 
až 32 GB škálovatelné paměti DDR4 a až 2 TB úložišti vám
nic nebrání v tom, abyste odváděli co možná nejlepší práci.
Vyberte si z možností podsvícených a nepodsvícených klávesnic.

Design v každém detailu
Displej je plný funkcí, díky nimž se můžete soustředit na práci,
například čtyřstranný úzký čelní kryt, antireflexní displej a clona
kamery, která ochrání vaše soukromí. Navíc získáte až 400nitový 
jas a funkci ComfortView Plus, což je trvalé, zabudované řešení
nízkého vyzařování modrého světla, které omezuje škodlivé záření
a zároveň přináší vynikající barvy. Certifikace TÜV Rheinland.
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Mobilní pracovní stanice Precision 3560
Vyvážený výkon
Procesory Intel® Core™ 11. generace nabízejí výkon a spolehli-
vost pro vaše nápady. Práce ve 2D nebo na základní úrovni 3D CAD 
je snadná díky až 2 GB paměti v nové generaci grafických karet
NVIDIA®. Navíc můžete plynule pracovat díky až 64 GB vysoko-
rychlostní paměti s frekvencí 3 200 MHz. Ukládejte a přistupujte 
snadno ke svým dílům díky disku SSD PCIe Gen4 M.2 a až 4 TB 
grafické paměti UMA. Displej s volitelným rozlišením až UHD, vyš-
ším, 400 nitovým jasem, až 100% pokrytím barevného prostoru 
sRGB s technologií PremierColor, možností dotykového ovládání
a hardwarovým omezením vyzařování modrého světla (funkce
ComfortView Plus). Bezproblémově se připojte a přenášejte 
rychle vše potřebné díky 2 portům Thunderbolt™ 4, 2 portům
USB 3.2 2. generace typu A (1× s napájením), portu HDMI 2.0
a technologii až Intel 802.11ax R2/6E, Bluetooth 5,0; LTE Cat9 
WWAN (pouze pro samostatnou grafickou kartu).

Firemní notebook Latitude 7520 
Stylově inovativní
Dostupné s displejem 4K nebo FHD s jasem 400 nitů a také 
funkcí ComfortView Plus, což je trvalé, vestavěné řešení nízkého
vyzařování modrého světla, které omezuje škodlivé záření a záro-
veň přináší vynikající barvy. Certifikace TÜV Rheinland. Volitelné
provedení z uhlíkových vláken a hliníku umožňuje vybrat prvo-
třídní moderní firemní styl. Moderní design klávesnice Pro a nová
dotyková podložka s tichým ovládáním a větší plochou nabízejí
vyšší přesnost a pohodlí. Společnost Dell je průkopníkem ve využití 
recyklovaných uhlíkových vláken v počítačích a díky inovativnímu 
procesu jich využíváme v našich produktech řady 7000 ještě více. 
Výsledek? Lehčí počítač s větším množstvím recyklovatelných
uhlíkových vláken. Na všechny lakované díly nyní používáme barvy 
rozpustné ve vodě a s nízkým obsahem těkavých organických látek, 
což vytváří zdravější pracovní prostředí. Registrace EPEAT Gold.
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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 inteligentními zvukovými funkcemi.
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
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POLY STUDIO X
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VOYAGER 5200 UC

VOYAGER 8200 UC

z  Zůstaňte připojení v pohybu – k mobilu, tabletu nebo PC skrze mini-USB
z  Nechybí naše nejpokročilejší technologie adaptivního potlačení hluku
    a WindSmart®
z  Spravujte připojení k více zařízením
z  Přenosné nabíjecí pouzdro pro napájení kdykoliv a kdekoliv. 
   Umožňuje až 14 hodin dalšího hovoru

z  Všesměrové mikrofony s dvojitým párováním v provedení bez  ramene
   s vylepšeným digitálním zpracováním signálu (DSP)
z  Aktivní potlačení hluku (ANC) v duálním režimu umožňuje výběr preferované
   úrovně snížení hluku
z  Chytré senzory směrují, automaticky přijímají a automaticky ztlumují hovory
z  Audio kabel 3,5 mm pro delší dobu poslechu a zvuk během letu

z  K dispozici ve dvou stylech nošení: hi-fi stereo nebo mono
z  Ohebné rameno mikrofonu a ergonomické provedení zajišťují
   dlouhodobé pohodlí
z  Volně se pohybujte díky dosahu až 30 m od zařízení Bluetooth® třídy 1
z  Až 12 hodin hovoru a 15 hodin poslechu

NÁHLAVNÍ SOUPRAVY POLY

VOYAGER 4200 UC

BLACKWIRE 3300
z  Skvělý zvuk a moderní design
z  Přizpůsobitelné usazení, otočné reproduktory o 180 stupňů
    a flexibilní výložník mikrofonu
z  Velmi pohodlné i při dlouhém nošení díky polstrované čelence
    a měkkým polštářům do uší

 BLACKWIRE 5200
z  Připojuje se k PC a Mac přes USB / USB-C, smartphone a tablet přes 3,5 mm jack
z  Intuitivní vložené ovládací prvky pro příjem / ukončení  hovorů, ovládání hlasitosti
    a ztlumení
z  Funkce Dynamic EQ automaticky upravuje zvuk pro hlasové a multimediální použití

PRO MAXIMÁLNÍ POHODLÍ A VYSOKÉ NASAZENÍ



Vyrobeno z

20
PET lahví

Vyrobeno až

PET lahví
5Z

Vyrobeno z

26
PET lahví

Vyrobeno ze

24
PET lahví

Vyrobeno ze

17
PET lahví

ŠPIČKOVÉ VLASTNOSTI 
ZEVNITŘ I ZVENČÍ

Nová kolekce Cypress EcoSmart®

15,6" batoh Cypress EcoSmart® 
Hero
z		Zvláštní polstrovaná přihrádka na notebook 
z		Ergonomické ramenní popruhy a    

 polstrovaný zadní díl
z		3 komory na všechno, co potřebujete, 

 a kapsa na rychlé ukládání
z		Popruh pro připnutí k cestovnímu kufru

15,6" batoh Cypress EcoSmart® 
Convertible
z		Batoh lze proměnit na brašnu 
z		Zvláštní polstrovaná přihrádka na notebook 
z		Ergonomické ramenní popruhy a 

 polstrovaný zadní díl
z		2 komory na všechno, co potřebujete, 

 a kapsa na rychlé ukládání

15,6” batoh Cypress EcoSmart® 
Security
z		Jediná vnitřní komora má otevírání vzadu,

 které zvyšuje bezpečnost nákladu
z		Žádné vnější zipy ani kapsy 
z		Zvláštní polstrovaná přihrádka na notebook 
z		Ergonomické ramenní popruhy

 a polstrovaný zadní díl

15,6" batoh Cypress EcoSmart

15,6” brašna přes rameno Cypress 
EcoSmart® Briefcase
z		Zvláštní polstrovaná přihrádka na notebook 
z		2komorový design s pracovní stanicí 

 poskytuje dostatek místa pro vaše vybavení
z		Polstrovaný ramenní popruh a měkká 

 rukojeť pro pohodlné nošení 
z		Popruh pro připnutí k cestovnímu kufru

Pouzdro Cypress EcoSmart® 
Slimcase na notebooky do velikostí 
14" a 15,6"

z		Zvláštní polstrovaná přihrádka na notebook 
z		Jednokomorový design s pracovní stanicí 

 poskytuje dostatek místa pro vaše vybavení
z		Polstrovaný ramenní popruh a měkká 

 rukojeť pro pohodlné nošení 
z		Popruh pro připnutí k cestovnímu kufru

Pouzdro Cypress EcoSmart® 
Sleeve na notebooky do velikostí 
11–12", 13–14" a až na 15,6"

z		Pěnová ochrana notebooku 
z		Plyšový vnitřek chrání zařízení 

 před oděrkami a škrábanci
z		Jemně žíhaný materiál odolává 

vyblednutí, skvrnám a vlhkosti

Vyrobeno z

20
PET lahví

15,6” brašna přes rameno Cypress 
EcoSmart® Briefcase

Vyrobeno až

PET lahví
14ZE
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Dokovací stanice USB-C™ Universal DV4K 
s napájením 100 W
z		Rozšiřte anebo duplikujte obrazovku notebooku až o dva 4K Ultra HD 

 displeje a vytvořte produktivní a vysoce výkonné pracovní prostory
z		Univerzálně kompatibilní se zařízeními na USB-A i USB-C, 

 včetně zařízení Thunderbolt™ 3
z		1× port zařízení USB-C™ USB 3.1 Gen 1
z		1× gigabitový ethernetový port, 4× porty USB 3.0 pro nejnovější 

 periferie (1 rychlonabíjení)

Dokovací stanice Thunderbolt™ 3 8K 
s napájením 85 W
z		Rozšiřte anebo duplikujte obrazovku notebooku jedním 8K HDR 

 nebo dvěma 4K HDR monitory
z		1× výstupní port Thunderbolt™ 3 s rychlostí až 40 Gb/s.
z		1× USB 3.2 Gen 2 Typ-C port (10 Gb/s)
z		5× USB 3.2 Gen 1 Typ-A porty (1 rychlonabíjení)

 pro nejnovější periferie
z		1× gigabitový ethernetový port

Dokovací stanice Universal USB-C DV4K 
s napájením 65 W
z		Podporuje jedno 5K a dvojí 4K UHD HDR video při 60 Hz 

 přes dva porty HDMI 2.0
z		Napájení 3.0 až 65 W DC
z		1× port USB 3.2 Gen 1 Typ-C upstream
z		1× port zařízení USB 3.2 Gen 1 Typ-C
z	 3× USB 3.2 Gen 1 Typ-A porty pro nejnovější periferie
z	 1× gigabitový ethernetový port

Dokovací stanice USB-C DP Alt Mode Single Video 
4K HDMI se čtečkou karet, průchozím nabíjením 
PD 100 W a odnímatelným kabelem USB-C
z		Připojte jeden externí HDMI displej (maximální rozlišení 4K při 30 Hz)
z		Přenos fotografií a videí pomocí slotů SD/Micro SD 
z		3× porty USB-A 3.2 Gen 1 (1 rychlonabíjení), 1× port USB-C 3.2 Gen 1 
z		1× gigabitový ethernetový port
z		Port USB-C (3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gb/s) podporuje průchozí 

 napájení

Připojte jednoduše svá zařízení USB-C k několika obrazovkám a veškerému dalšímu 
příslušenství, které obvykle k práci potřebujete, a vychutnejte si zážitek z propojení.

PŘIPOJTE SE
JEDNODUŠE

Čtečka karetČtečka karetČtečka karet
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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 2,4 GHz, 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
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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


