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Editorial
Vážení zákazníci,
Digitalizace, automatizace, umělá inteligence, autonomní systémy,
průmysl 4.0, virtualizace, robotizace, to jsou všechno pojmy, které
se na nás valí ze všech stran. V západní Evropě a USA, kde jsou
přece jen trochu napřed před Českou republikou, jsou toto reálné
pojmy a řeší je na denní bázi. Věřím, že i Vy ve vašich společnostech
již takové věci řešíte, či alespoň tímto směrem uvažujete. Lidský
faktor, zdá se, by měl časem pomalu mizet z pracovního procesu
a měl by být nahrazen umělými, robotickými systémy, které se budou řídit vlastní inteligencí a rozumem. I my v Bechtle samozřejmě
jdeme v souladu s tímto trendem a řešíme takové případy s našimi
zákazníky, ale i sami vyvíjíme umělou inteligenci, která by vám
měla co nejvíce zpříjemnit nakupování na našem portále. Už dneska vám umělá inteligence pomáhá, ale je to teprve začátek a časem

BECHTLE IT SERVICES
Konzultační, manažerské a mentorské služby IT
Společnost BECHTLE s více než deseti tisíci zaměstnanci nabízí
širokou škálu specialistů IT řešení právě pro Vaše potřeby. Naši
odborní konzultanti Vám pomohou se zorientovat v široké oblasti
IT. Najdeme společně ideální řešení právě pro Vaší společnost.
Nabízíme i tzv. mentorské služby. Náš mentor – specialista
v dané oblasti Vám bude k dispozici on-line, případně po dohodě
i osobně.
Zajistíme proškolení a zaškolení uživatelů IT technologií.
Samozřejmostí je i zaškolení na počítačové programy, které
používate nebo budete používat.

Projektové služby, návrh řešení na klíč a technické zázemí
Připravujete nový projekt v rámci stávající infrastruktury nebo
začínáte tzv. na zelené louce? Pak jsme pro Vás tou správnou
volbou. Vytvoříme Vám kompletní řešení, zajistíme projektovou
dokumentaci a projektový plán od analýzy Vašich potřeb, přes
implementaci až po zkušební provoz.

by měla umět mnohem víc, než vám nabídne dnes, kdy ji možná ani
nezaznamenáte. Více o tomto tématu se dozvíte v článku, který je
obsahem aktuálního vydání našeho pravidelně vydávaného GetIT
magazínu.

Máme zkušenosti jak s výrobními provozy či kancelářskými
budovami, tak i s implementací IT řešení v obchodních centrech,
nemocnicích či hotelových resortech.

Do doby, kdy nás plně nahradí inteligentní stroje, ale ještě přece jen
dost času zbývá a my se tak s vámi chceme potkávat při různých
příležitostech, pracovních, ale i méně formálních. Kombinaci obojího nabízí naše pravidelné zákaznické setkání, na které Vás zveme
(pozvánka je vložena v magazínu). Na programu jsou prezentace
14 předních výrobců výpočetní techniky, s většinou z nich se krátce
seznámíte již při čtení následujících stránek, ale samozřejmě
myslíme jako vždy i na oddechovou část, která je tentokrát plně
determinována místem konání – pivovarem Dalešice, kde se
natáčel film Postřižiny a dnes se vaří vynikající pivo. Pokud se budete chtít našeho zákaznického setkání zúčastnit, prosím registrujte se co nejdříve, neboť kapacita je omezena.
Já vám popřeju, abyste si užili čtení našeho magazínu, načerpali
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Síťová architektura – návrh aktivní i pasivní části
Siťová architektura není jen o routeru a switchi. Jedná se
o komplexní řešení, zajištění rychlé a bezpečné komunikace
mezi uživateli a zařízeními a to nejen pomocí vnitřní sítě nebo
internetu, ale i pomocí přístupu z cloudových, mobilních či
průmyslových aplikací.
Připravíme Vám řešení na míru podle Vašich potřeb s výhledem
do budoucnosti a s ohledem, jak na růst sítě, tak počtu klientů.
Infrastrukturu navrhneme, implementujeme i otestujeme.

mnoho zajímavých a v praxi použitelných informací a budu se
těšit na osobní setkání s vámi, ať už v Dalešicích, nebo při jiné
příležitosti.
Krásné jaro přeje
Petr Polák, Managing Director Bechtle direct s.r.o.

Outsourcing a servisní činnost
S naším outsourcingem IT se nebudete muset starat o nic –
vezmeme na sebe provoz, údržbu i rozvoj informačního systému
Vaší firmy. Budete se tak moci věnovat svému podnikání. O jeho
kompletní IT podporu se postaráme my.
IT outsourcing je individuální služba, stejně jako její cena. Ta se
odvíjí od počtu pracovních stanic a serverů, počtu a charakteru
provozovaných aplikací, dohodnuté frekvence návštěv a reakční
doby v případě výskytu problému. Kontaktujte nás, abychom
vám připravili program přesně podle Vašich potřeb! I v případě,
kdy máte vlastní IT oddělení nabízíme Vám odbornou službu
našich techniků.
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BECHTLE IT SERVICES
Produktová rodina Surface for Business

On-line prezentace firmy

V PC prostředí je Microsoft jediným výrobcem, který dodává
hardware, firmware, ovladače, operační systém a software z
jediného zdroje. V případě změn můžeme okamžitě reagovat,
upravovat firmware a přehrávat aktualizace systému Windows.
S produkty Surface for Business využívají firemní zákazníci
také systémy Windows 10 Pro, Advanced Exchange a speciální
komerční čipové sady.

Zajistíme Vám registraci domén a to nejen národních .cz, ale
i jakoukoli mezinárodní nebo oborovou doménu. Na základě
analýzy navrhneme IIS server v rámci Vaší síťové architektury,
případně zřídíme odpovídající hosting s možností instalace
redakčního systému na bázi zákaznického portalu, případně
na bázi open source. Samozřejmostí je práce grafika, editora
a korektora. V případě potřeby i překlad do jakéhokoli jazyka a to
i např. arabštiny, hebrejštiny či čínštiny.

Bezplatný prémiový servis Advanced Exchange
Surface Pro 6 a Surface Laptop 2 for Business nabízejí
prémiovou podporu bez dodatečných nákladů s technologií
Advanced Exchange. Ta umožňuje v rámci reklamačního řízení
výměnu zařízení za nové před odesláním stávajícího a snižuje
tím prostoje a zabraňuje ztrátám produktivity.

Samozřejmostí je zprovoznění elektonické kuminikace, ale
i provázání se sociálními sítěmi, SEO všech projektů s možností
reklamních kampaní na oslovení jakékoliv části trhu. Umíme
vytvořit i mobilní aplikace, e-shopy a jiné e-commerce řešení.
Zajímavou volbou pro klienty, kteří chtějí oslovit ruský trh je
založení profilu firmy v síťi VK, v případě čínského (asijského) trhu
pak WeChat, včetně ověřené stránky partnera a WeChat-shopu.

Surface Go – Ultramobilní a výkonný

IP kamery a security
V každé době je důležitá ostraha objektů a monitorování pohybu
zboží a osob. Za tímto účelem Vám navrhneme kompletní
systém. Od kamer s DVD, případně Cloud záznamem až po tzv.
monitorovací centrum. V případě servisní smlouvy jsme schopni
zajistit výměnu kamery do 12 hodin. V případě potřeby zajistíme
i napojení na PCO.

Výhody zařízení Surface for Business využijete pouze prostřednictvím
komerčních prodejců, jakým je např. Bechtle

Perfektní přístroj pro každé využití
Surface Pro 6 a Surface Laptop 2 for Business nabízejí prémiovou podporu bez dodatečných nákladů s technologií Advanced
Exchange. Ta umožňuje v rámci reklamačního řízení výměnu zařízení za nové před odesláním stávajícího a snižuje tím
prostoje a zabraňuje ztrátám produktivity.

Dostupný
s LTE

Číslo Bechtle: 4274669

PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
PRODUKTIVNĚ PRACOVAT
NA CESTÁCH
z Včetně USB-C rozhraní
z Surface Connect pro rychlé nabíjení
z Nejmenší a nejlehčí Surface od 522 g

Tisková řešení

z Až 9 hodin výdrže na baterii
z Surface Go Signature Type Cover udělá

V případě zájmu Vám pomůžeme s naplánováním rozmístění
a optimalizací tiskových zařízení a nákladů s nimi spojených.
Mimo transakční tisk je samozřejmou službou i varianta
pronájmu tiskových řešení.

z tabletu kompaktní notebook

Neomezujeme se pouze na kancelářský tisk, ale naopak se
zaměřujeme i na tisk ve výrobních provozech, skladech a také
na mobilní tisk.

IT telekomunikace
Pro každou společnost je důležitá komunikace. Bechtle IT services
Vám naplánuje, implementuje a předá komletní řešení firemní
komunikace. Od upgrade Vaší stávající ústředny až po nové IP
ústředny včetně dodání IP telefonů, videotelefonů, případně SW
pro Vaše PC a/nebo mobilní klienty. Jsme schopni Vám pokrýt
Vaše výrobní a skladové haly interkom systémem pro bezdrátovou
komunikaci pracovního týmu. Samožřejmostí je i velká nabídka
telefonů, od klasických, přes IP až po mobilní telefony, i doplňků
jako jsou náhlavní soupravy. Zajímavou volbou může být si od nás
nechat zpracovat i nabídku na výhodné volání v rámci mobilní
a pevné sítě či připojení k internetu.
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Prezentační technika
Velmi často je potřeba prezentace, ať už interní nebo pro
zákazníky. Nabízíme dodávky, montáž a servis indoorových
i outdoorových panelů, běžných i smart signage, (touch)
edukačních systémů, případně jakékoli řešení formou projekce.
Spolupracujeme a jsme partneři nejvýznamnějších světových
výrobců, ale dokážeme si poradit i s vyloženými specialitami.

Kontaktujte nás:

Bechtle direct s.r.o.
+420 274 777 960, sales@bechtle.cz

Surface Pro 6 – Ultralehký
a univerzální
Číslo Bechtle: 4296208, 4296217

NOVĚ

PRO VŠECHNY FLEXIBILNÍ A MOBILNÍ
PRACOVNÍKY
z Plynule nastavitelný opěrný stojánek
pro komfortní práci
z Odemkněte obrazovku a používejte
zařízení jako tablet
z K dispozici ve dvou barvách:
Platinová / Černá

Surface Pro také ve verzi s LTE
Surface Pro LTE Advanced
Na možnost připojení se můžete spolehnout
kdekoliv a kdykoliv. Surface Pro s LTE Advanced a
podporou pro 20 LTE pásem nabízí konektivitu 4G
LTE po celém světě.

JARO 2019
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Surface Laptop 2 – Elegantní a mobilní
PRO TY, KTEŘÍ HLEDAJÍ STYLOVOU KOMBINACI
VÝKONU A MOBILITY
z Brillantní 13,5 palcový dotykový displej s vysokým rozlišením

NOVĚ

z Ušlechtilá klávesnice a opěrka rukou Alcantara
z K dispozici ve čtyřech barvách:
Kobaltová modrá, Platinová šedá, Bordeaux červená, černá

SILNÝ A MOBILNÍ
S procesory Intel® Quad Core 8.generace, nízkou hmotností
pouhých 1.252 g a vynikající životností baterie 14,5 hodin,
budete produktivní po celý den, ať už na cestách nebo u stolu.
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Designéry nikdy neuspokojí průměrnost, a monitory pro
návrháře BenQ DesignVue proto přináší absolutní barevnou
přesnost a ultravysoké rozlišení, které pomáhá designérům
realizovat jejich brilantní nápady. Monitory, vybavené exkluzivní
technologií AQCOLOR, přináší jasnost a barevnou přesnost,

po které designéři touží. Díky propojení 3 speciálních režimů
přizpůsobených pro různé scénáře umožňuje monitory
návrhářům v různých oborech dosáhnout stejné úrovně
dokonalosti.

Monitor BenQ PD2700U
4K UHD, sRGB

Monitor BenQ
PD2500Q 2K QHD

Číslo Bechtle: 4100131-15

Číslo Bechtle: 4180468-15

z 27” IPS , 10bit

z 25” IPS, 8bit

z 4K UHD

z 2K QHD

z 100% sRGB/Rec. 709

z 100% sRGB/Rec. 709

z Pozorovací úhel: 178/178

z Pozorovací úhel: 178/178

Surface Book 2 - Maximální výkon
Číslo Bechtle: 4206662, 4206674, 4230984, 4338576

PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ NEJVYŠŠÍ VÝKON A MAJÍ
NEJVYŠŠÍ STANDARDY

Přizpůsobte svou pracovní stanici pro perfektní uživatelské prostředí s rozsáhlým nastavením výšky, náklonu, otočení, zdvihu
a natočení monitoru, abyste si užili prohlížení obrázků v plném kontextu.

ULTIMÁTNÍ VÝKON
Intel® Dual-Core ™ (7. generace) nebo Quad-Core™ (8. generace),
až 16 GB RAM a GPU NVIDIA® GeForce® poskytují dostatečný
výkon i pro aplikace náročné na zdroje.

VYTRVALOST
Odpojte obrazovku a použijte ji jako tablet
Díky flexibilnímu připojení můžete využít různé režimy použití

PRO TY, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ PONOŘIT
DO KREATIVNÍCH ÚKOLŮ

Až 17 hodin výdrže provozu na baterie zajišťuje nepřetržité
používání s profesionálními aplikacemi po celý pracovní den.

Surface Studio 2
- Neomezujte své nápady

Číslo Bechtle: 4326276, 4326286, 4326288,
4332260, 4332262, 4332263

Monitor BenQ BL2780T
s technologií ochrany očí

Monitor BenQ BL2480PT
s technologií ochrany očí

Monitor BenQ BL2581T
s technologií ochrany očí

Číslo Bechtle: 4242482-15

Číslo Bechtle: 4270832-15

Číslo Bechtle: 4335095-15

z 27” IPS , 8bit

z 24” IPS , 8bit

z 25” IPS, 8bit

z IPS

z IPS

z FHD

z Pozorovací úhel: 178/178

z Pozorovací úhel: 178/178

z Pozorovací úhel: 178/178

Monitor BenQ BL2381T
s technologií ochrany očí
Číslo Bechtle: 4324219-15

z Plynule sklopitelný
Zero-Gravity podstavec
z Brilatní, s vysokým
rozlišením 28 palcový displej
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z 22,5” IPS
z FHD
z Pozorovací úhel: 178/178
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Inovativní interaktivní panely pro inspirativní komunikaci a spolupráci. Ideálně vyhovují zasedacím a jednacím místnostem všech
velikostí ve stylové designové podobě s dopředu směřujícími
integrovanými reproduktory (vhodné I pro videokonferenci). Se
špičkovými inovacemi: 20 dotyková interaktivní plocha, rozlišení
4K, systémy péče o zrak, správa účtů (AMS) – poskytují BenQ IFP

panely prostředí pro intuitivní spolupráci, interaktivitu, snadnou
bezdrátovou prezentaci, kompatibilitu otevřené platformy a bezproblémovou údržbu.

BenQ Corporation je přední světový poskytovatel technologií
a řešení, který se ve svých aktivitách řídí dlouhodobou vizí „Uvádět
zábavu a kvalitu do života“, aby povýšil a obohatil životní aspekty,
jež jsou pro dnešní lidi nejdůležitější - životní styl, podnikání,
zdravotní péče a vzdělávání. V souladu s jedinečnou filozofií
„Na potěšení záleží“ je skupina BenQ odhodlána umožňovat
lidem dneška, aby lépe žili, zvyšovali efektivitu, cítili se zdravěji
a zlepšovali učení prostřednictvím výrobků a služeb plných inovací
zaměřených na lidi. Tento duch, stejně jako naše odhodlání
zlepšovat životní zkušenosti v každém aspektu, je základem
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pro náš vývoj produktů, obchodní model, partnerství i firemní
kulturu. Je to také to, co inspiruje naše oddané zaměstnance
a udává nám směr v globálním občanství. Protože na potěšení
záleží, bude skupina BenQ i nadále využívat značné zdroje
a osvědčené odborné znalosti v oblasti návrhu produktů,
vizuálního zobrazování, mobilních řešení a technologie pro
konvergenci sítí v naději, že potěší svět, když nabídne širokou
škálu produktů, služeb a řešení: digitální projektory, profesionální
monitory, interaktivní velkoformátové displeje, zobrazovací řešení,
mobilní výpočetní zařízení a řešení osvětlení LED.

Smart signage panel ST650K
Číslo Bechtle: 4099845

Korporátní interaktivní velkoformátový panel
RP7501K

BenQ smart signage – digital signage řešení all-in-one od BenQ
pro reklamní nebo informační účely. Snadná instalace, správa a
ovládání bez dalších mediálních zařízení. S řadou displejů od 43
do aktuálně 86”
z All-in-one řešení – obraz, zvuk,lokalizovaný software X-Sign
pro digital signage

Číslo Bechtle: 4327214

z Úhlopříčka 65”

z All-in-one řešení – obraz, zvuk, aplikace s intuitivním

z Rozlišení 4K

ovládáním

z Provoz 18/7

z Úhlopříčka 75”

z Na šírku nebo na výšku

z Rozlišení 4K

z Zabezpečení proti nežádoucímu zásahu

z Až 20 dotyků

z Systém android s lokalizovaným softwarem X-signage pro

z Systém android se softwarovou výbavou

Vysoký jas pro dobře osvětlené místnosti. Pracovní projektor BenQ, ideální pro prezentace v jasně osvětlených
konferenčních místnostech, produkuje vysoký jas pro
efektivní týmovou práci, spolupráci

tvorbu, distribuci a správu obsahu

a zaznamenávání poznámek. Výstup s vysokým světelným tokem zajišťuje brilantní kvalitu obrazu se zářivými
barvami a ostrou čitelností textu pro dokumenty.

InstaShow WDC10
Číslo Bechtle: 4083665

BenQ Instashow WDC10 je plug & play řešení s jedním
tlačítkem, které bezdrátově přenáší až full HD obraz a zvuk
– spolehlivě, zabezpečeně a bez nutnosti jakékoliv instalace
či nastavování – ideální řešení bezdrátové prezentace pro
korporátní zákazníky
z Bezinstalační bezdrátový prezentační set 1 příjimače a 2
vysílačů v designové krabici

Síťový pracovní projektor s vysokým jasem/ MH760

Síťový pracovní projektor, 4000lm, Full HD/ MH733

z HDMI a USB připojení k PC (možnost redukce na DP)

Číslo Bechtle: 4164385

Číslo Bechtle: 4229164

z Bezdrátový plynulý přenos až FullHD obrazu 24 snímků

z vysoký jas 5000 ANSI lumenů při rozlišení Full HD

z vysoký jas 4000 ANSI lumenů

z výkonná systémová integrace a instalace

z rozlišení Full HD 1080p

z Nejbezpečnější bezdrátový přenos obrazu a zvuku

z design s objektivem uprostřed umožňující flexibilní instalaci

z USB čtečka pro prezentace bez počítatč a síťové prezentace

z Podporované platformy Windows, MAC, Chrome
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Číslo Bechtle: 642504

Číslo Bechtle: 4061529

Číslo Bechtle: 4261164

Kabelový zámek ARTICONA pevný

Pohled. ochrana ARTICONA
30,7cm (12,1")

Obal ARTICONA 32,8 cm (12,9")
Sleeve

z plynulé stmívání bez pruhů

z praktická kožená podpůrná funkce

z snadné připevnění i odstranění

z stabilní, skládací textilní kryt s vnitřním

z Ocelový kabel s adaptérem pro
zabezpečení notebooku
z včetně 2 klíčů
z zamykací hlava otočná o 360°

z chrání dokumenty a data před
zvědavými pohledy

polstrováním
z integrovaná vnitřní kapsa na příslušenství

CO JSTE VŽDY CHTĚLI VĚDĚT O MOBILNÍ PRÁCI
Interview s Niklausem Schenkem, vedoucím týmu ARTICONA
„Mobilní IT pracoviště dnes patří ke standardu moderního
pracovního světa“, říká Niklaus Schenk, vedoucí týmu ARTICONA kategorie management a nákup. Tento IT specialista
zmiňuje typické úkoly, jako je psaní e-mailů, kontrola kalendáře nebo vyplňování excelových tabulek, které dnes téměř
všichni vyřizujeme ve vlaku, autobuse nebo na letišti.
„Vliv mobilního pracoviště sahá až k našim stávajícím kancelářím“, říká Niklaus Schenk. Reaguje tak na změny, které
přináší dnešní doba a které se týkají konvenčních kanceláří.
Moderní firmy dnes již nevytvářejí pevná pracoviště, ale
umožňují agilní práci, při které mají zaměstnanci všechna svá
pracovní zařízení u sebe. Proto důvěřuje stále více zákazníků
vlastní značce Bechtle ARTICONA, která vyvinula analýzu

oblasti individualizovaných přání zákazníků.
„ARTICONA reaguje na trendy vývoje mobilního pracoviště“,
říká Niklaus Schenk a zmiňuje jako příklad nejnovější rozhraní,
jako je USB C od firmy ARTICONA, které je kompatibilní s IT
příslušenstvím všeho druhu a s koncovým zařízením, jako jsou
notebooky, tablety apod. ARTICONA neustále vyvíjí sortiment
svých produktů, aby zůstala na nejnovějším stavu techniky.
„Obcházíme mezistupně přes překupníky. Tyto uspořené
náklady předáváme dále našim zákazníkům.“ To je mise
vlastní značky Bechtle. „Naše produkty ARTICONA mají tentýž standard kvality jako značkové produkty – za lepší cenu“,
vysvětluje Niklaus Schenk.

Číslo Bechtle: 4136679

Číslo Bechtle: 829369

Číslo Bechtle: 4303684

Dokovací stanice ARTICONA USB C,
4x USB/LAN/PD

Hub ARTICONA USB 3.0 3port.
+ RJ45

Zadávací pero ARTICONA Touch Pen

z připojení: 1x RJ45, 1x USB 3.1 typ C,

z USB verze: 3.0 , portů: 3

z vhodné pro všechny kapacitní tablety

2x USB 2.0, 2x USB 3.0

Pro zařízení s portem USB C nabízí ARTICONA vše, co potřebujete na téma spojovací kabely,
videoadaptéry, USB Huby a dokovací stanice.
Přehled všech výhod USB typu C

a Smartphony
z akumulátor vydrží až 5 dní

USB typu C spojuje mobilní zařízení
jedinou přípojkou s displeji, síťovými
zdroji, pamětmi nebo jinými
periferními zařízeními.
JARO 2019

Kabel USB 3.1 přesvědčí svou rychlostí
až 10 Gbit/s a umožňuje přenášení dat,
energie a videa.

Konektor USB C lze používat
oboustranně a nelze ho tak zastrčit
obráceně.
JARO 2019
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Číslo Bechtle: 4156215

Číslo Bechtle: 4191036

Číslo Bechtle: 4190940

Číslo Bechtle: 4246571

Číslo Bechtle: 4307524, 4307553

Dokovací stanice ARTICONA USB C,
HDMI/VGA/DP

Dokovací stanice ARTICONA USB C,
HDMI/DP

Dokovací stanice ARTICONA USB C,
HDMI/RJ45/SD

Hub USB 3.0 typ C

USB stick ARTICONA
Double 16GB typ C

z připojení: 1x DisplayPort, 1x HDMI,

z připojení: 1x HDMI, 1x RJ45, 3x USB 3.0,

z připojení: 1x HDMI, 1x RJ45, 2x USB 3.0,

z portů: 4

USB stick ARTICONA
Double 32GB typ C

1x VGA, 3x USB typ C, 2x USB 3.0

2x USB typ C, 1x DisplayPort, 1x sluchátka

1x USB typ C, 1x slot na SD karty

z USB verze: 3.0
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z rychlost čtení: 120 MB/s
z rychlost zápisu: 40 MB/s
z připojení: 1x USB 3.0 typ A,
1x USB 3.1 typ C
z se zasouváním
z lehký a kompaktní

Číslo Bechtle: 4275746

Číslo Bechtle: 4266923

Číslo Bechtle:4009402

Číslo Bechtle: 4285240

Číslo Bechtle: 4136675

Adaptér USB typ C kon. - HDMI
zdířka

Adaptér USB typ C k. - HDMI/VGA/
USB zd

Hub USB 3.0 4port., hliníkový

Kabel USB 3.0 kon. (C) - kon. (A) 2 m

Kabel USB 3.1 kon.(C) - kon.(C) 1m antr.

z podporuje rozlišení až 3.840 x 2.160 pixelů

z s funkcí Power Delivery

z rychlost přenosu dat až 5 Gbit/s

z podporuje přenosovou rychlost až 5 Gbit/s

z podporuje přenosovou rychlost až10 Gbit/s

z podporuje zvuk přes HDMI

z materiál: hliník

z vhodné pro Quickcharge 3.0

z elektrický přenos až 60 W

z podporuje HDMI a VGA rozlišení

z obsah dodávky: adaptér USB typ C

z textilní plášť

z hliníkový konektor

při 60 Hz
z pro přenos videa a zvuku
z kompatibilní s MAC OX, Windows

až 1.920 x 1.080 pixelů, při HDMI a 1
monitoru až 3.840 x 2.160 pixelů při 30 Hz
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z hliníkové pouzdro konektoru
z průměr: 4 mm

Číslo Bechtle: 4054595

Číslo Bechtle: 4193722

Adaptér USB 3.0 typ C k. - HDMI/USB A,C

USB-C to HDMI/DP/VGA/DVI Adaptér

z kompatibilní s Windows, MAC OS

z podporuje DisplayPort s rozlišením až 3.840 x 2.160 pixelů

z USB typu C pro nabíjení Macbooku

při 60 Hz, HDMI/DVI až 3.840 x 2.160 pixelů při 30 Hz a VGA

z USB typu A pro připojení periferních zařízení

s rozlišením až 1.920 x 1.080 pixelů při 60 Hz
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NEJNÁROČNĚJŠÍ ÚKOLY, PRVOTŘÍDNÍ
ZABEZPEČENÍ, NÁDHERNÝ DESIGN

PŘETVÁŘEJTE VIZE V REALITU

Číslo Bechtle: 4293279-15

Číslo Bechtle: 4261260-15, 4261262-15, 4261270-15

Počítač HP EliteOne 800 G4 All-in-One
s 23,8" dotykovým displejem

Mobilní pracovní stanice HP ZBook 15 G5

z Rodina procesorů: Intel Xeon i9, i7, i5
z Operační paměť: až 128 GB

z Rodina procesorů 8. generace: Intel Core i7, i5

z Interní paměť: až 1TB SSD nebo až 2TB HDD

z Operační paměť: 32 GB

z Monitor: 15,6" antireflexní IPS, s podsvícením LED a s

z Interní paměť: až 1TB SSD nebo až 2TB HDD

rozlišením až 4K

z Monitor: 23,8" širokoúhlý dotykový displej IPS s rozlišením FHD

z Zvuk: Bang & Olufsen

z Porty: 1x DisplayPort, 6x USB 3.1, 1x USB Type-C,

z Porty: 2x Thunderbolt, 3x USB 3.0, 1x HDMI, 1x RJ-45

1x HDMI, 1x RJ-45

z Hmotnost 2,6 Kg

z Zvuk: Bang & Olufsen

Číslo Bechtle: 4199325, 4207655

z Vstupní zařízení: Klávesnice a myš HP

95,25cm (37,5“) prohnutý monitor
HP Z38c

Číslo Bechtle: 4305150-15, 4305171-15, 4305179-15, 4305192-15, 4305511-15, 4307251-15,
4307277-15, 4307436-15, 4310358-15, 4310369-15, 4310390-15, 4310398-15, 4320842-15,
4320878-15, 4320890-15, 4320940-15, 4326258-15, 4326429-15, 4327039-15, 4327047-15,
4329469-15, 4334240-15, 4339134-15, 4340123-15, 4343606-15, 4347580-15

Notebook HP EliteBook 360 1040 G5

Nechte se zcela pohltit podmanivou elegancí prohnutého
monitoru HP Z38c. Forma skloubená s funkčností v podobě
křišťálově čistých, panoramatických obrazů, se kterými se
můžete snadno soustředit na svou práci.

Kompaktní, ultratenký a úžasně lehký počítač HP EliteBook
x360 1040 nyní disponuje čtyřmi provozními režimy, které vám
pomohou dokončit projekty, zapisovat poznámky, sdílet obsah
a dopřát si přestávky.

z Kontrastní poměr: 1 000:1 statický; 5 000 000:1 dynamický
z Poměr stran: 21:9

z Rodina procesorů 8. generace: Intel Core i7, i5

z Ergonomické funkce: Náklon: -5 až +20°; Otočení: 90°;

z Operační paměť: 32 GB

Výška: 120 mm

z Interní paměť [SSD]: 256 GB – 2TB

z Funkce: Antireflexní filtr; Panel BrightView; Technologie IPS;

z Monitor: 14“ v rozlišení až 4K
z Zvuk: Bang & Olufsen
z Porty: 2x Thunderbolt, 2x USB 3.1, 1x HDMI,
z Výdrž baterie: Až 17 hod.
z Hmotnost 1,35 Kg

1x slot na Nano SIM

z Typ monitoru: IPS s LED podsvícením

Volba jazyka; Podsvícení LED; Ovládání na obrazovce; Plug

z Nativní rozlišení: UWQH+ (3 840 x 1 600 při 60 Hz)

and Play; Uživatelsky programovatelné; Antistatická úprava

z Velikost displeje: 95,25 cm (37,5“)

z Vstupní signál: 1x DisplayPort, 1x HDMI

z Aktivní oblast panělu: 87,96 x 36,65 cm;

z Porty: 1x DisplayPort, 3x USB 3.0

Číslo Bechtle: 4210867-15, 4212594-15, 4218592-15, 4228791-15, 4228803-15,
4228869-15, 4228888-15, 4232174-15

Číslo Bechtle: 4340943

23,8" monitor HP EliteDisplay E243p Sure View

Pracovní stanice HP Z6 G4

Chraňte údaje na obrazovce bez čekání díky monitoru HP EliteDisplay E243p Sure View.
Jedná se o náš první 23,8" displej s integrovaným filtrem ochrany soukromí, který má
za úkol chránit citlivý obsah před nežádoucími zraky.

Bez ohledu na to, co přijde, budete mít všechen výkon, jaký
potřebujete. Tento tažný kůň, ideální pro VFX a vykreslování,
nabízí komplexní výkon zpracování a flexibilitu průběžného
upgradování komponent.

z Funkce: Antireflexní filtr; Antistatická

z Nativní rozlišení: FHD

úprava; Panel BrightView; Technologie IPS;

z Velikost displeje: 60,45 cm (23,8")

Výběr jazyka; Podsvícení LED; Ovládání na

z Poměr stran: 16:9

obrazovce; Kloubové otáčení; Plug and Play;

z Kontrastní poměr: 1 000:1 statický;
5 000 000:1 dynamický
z Ergonomické funkce: Kloubové otáčení:
90°; Natočení: ±45°; Náklon: -5 až +22°
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Dosáhněte mimořádného výkonu díky špičkovému
zabezpečení integrovanému do mobilní pracovní stanice,
která zvládne náročné úlohy. Získáte vše potřebné pro
vykreslování, plánování a simulaci v přenosném zařízení.

Modernizujte jakékoli pracovní prostředí díky počítači AiO,
který na Vás udělá skvělý první dojem. Počítač HP EliteOne
AiO nabízí úchvatný výkon, široké možnosti spolupráce,
všestranné zabezpečení a důmyslnou správu ve strhujícím a
elegantním 23,8" designu s tenkým rámečkem.

z Typ monitoru: IPS s LED podsvícením

13

Přepnutí do soukromého režimu
z Vstupní signál: 1x DisplayPort, 1x HDMI,
1x VGA
z Porty: 3x USB 3.0

z Procesor: Intel Xeon s až 28 jádry
z Operační paměť: max 384 GB s přenosovou rychlostí
až do 2666 MT/s.
z Interní paměť: až 300 GB SAS / 2TB HDD SATA / 2TB SSD
z Porty přední: 4x USB 3.1, 2x USB Type-C, 1x náhlavní souprava
Porty zadní: 6x USB 3.1, 2x RJ-45 (1 GbE), 2x zvukový linkový
vstup/výstup, 2x PS/2 pro myš a klávesnici, 1x seriový port
z Software: HP Remote Graphics Software, HP Performance Advisor
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PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ BÝT
VŠESTRANNÍ V KANCELÁŘI I MIMO NI

UŽÍVEJTE NOVÉ TECHNOLOGIE
I MIMO PRÁCI

Číslo Bechtle: 4257602-15, 4257604-15, 4262971-15, 4274319-15, 4274340-15,
4289198-15, 4292400-15

Číslo Bechtle: 4142241-15, 4213871-15, 4246081-15, 4300198-15

Notebook HP EliteBook 735 G5

HP Spectre x360 Convertible 13-ap0008nc

Počítač HP EliteBook 735 byl navržen pro profesionály, kteří
vyžadují moderní mobilní technologie, navíc nabízí zabezpečení
a správu na firemní úrovni a praktické funkce pro spolupráci,
díky nimž zůstanete ve spojení.

Čas je na Vaší straně. Díky revoluční výdrži baterie čtyřjádrového
konvertibilního počítače ho budete mít víc. Pracujte efektivně i během
dlouhých dní a nocí na úžasné dotykové obrazovce 4K . Jděte s dobou a
pořiďte si tenký, lehký a přenosný konvertibilní počítač Spectre
s úchvatným celohliníkovým designem, který splní Vaše představy
do posledního písmene.

z Rodina procesorů: AMD Ryzen PRO APU 8. generace
z Operační paměť: 32 GB
z Interní paměť [SSD]: až 512 GB

z Procesor: Intel Core i7 (4 jádra)

z Monitor: 13,3“ dotykový IPS eDP v rozlišení FHD,

z Operační paměť: 16 GB

z Porty: 1x dokovací konektor, 1x RJ-45,
1x Thunderbolt, 2x USB 3.1, 1x HDMI
z Výdrž baterie: až 11 hod. a 45 min.
z Hmotnost 1,33 kg (bez dotykového displeje),
1,51 kg (s dotykovým displejem)
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z Interní paměť [SSD]: 512 GB

podsvícení LED, Gorilla Glass
z Zvuk: Bang & Olufsen

15

Číslo Bechtle: 4316666

z Monitor: 13,3“ dotykový IPS v rozlišení FHD,

23,8" dokovací monitor
HP EliteDisplay E243d

z Zvuk: Bang & Olufsen

Využijte pracovní prostor na maximum s bezproblémovým
připojením pomocí portu USB-C™ , sítě a příslušenství
díky našemu nejmodernějšímu 23,8" dokovacímu monitoru HP EliteDisplay E243d s výsuvnou webkamerou HD.

z Výdrž baterie: až 22,3 hod., podporuje rychlé nabíjení – cca 50% kapacity za 30 min.

podsvícení WLED, Gorilla Glass
z Porty: 2x USB Type-C, 1x USB 3.1, 1x
kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu, 1x Micro SD
z Hmotnost 1,33 kg

z Typ monitoru: IPS s LED podsvícením
z Nativní rozlišení: FHD
z Velikost displeje: 60,45 cm (23,8")
z Poměr stran: 16:9
z Kontrastní poměr: 1 000:1 statický; 5 000 000:1 dynamický
z Ergonomické funkce: Otočení: ±45°; Náklon: -5 až
+23°; Kloubové otáčení: 90°
z Funkce: Antireflexní filtr; Antistatická úprava; Panel
BrightView; Technologie IPS; Výběr jazyka;
Podsvícení LED; Jemný odlesk; Ovládání na obrazovce;
Kloubové otáčení; Plug and Play; Uživatelsky programovatelné
z Vstupní signál: 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x VGA, 1x USB Type-B
z Porty: 1x DisplayPort, 1x RJ-45, 4x USB 3.1, 1x zvukový
Číslo Bechtle: 4321633-15, 4322318-15, 4323579-15, 4323861-15, 4323883-15, 4323891-15,
4325881-15, 4325884-15, 4329407-15, 4329497-15, 4330420-15, 4330796-15, 4330806-15,
4330820-15, 4330849-15, 4331122-15, 4331131-15, 4331143-15, 4331147-15, 4332248-15

vstup, 1x výstup na sluchátka

Notebooky HP ProBook 450 G6
(Intel) a 445 G6 (AMD)

Číslo Bechtle: 4299797

Číslo Bechtle: 977740

Displej HP 27fw

Herní batoh OMEN by HP

Pořiďte si vysněný ostrý obraz díky tomuto ultratenkému
displeji s tenkým rámečkem, který disponuje úchvatným
hliníkovým designem a impozantními ultraširokými
pozorovacími úhly. Umožní vám podívat se na svět novým
způsobem, od procházení obsahu až po streamování zábavy.

Ujistěte se, že Vaše vybavení je uspořádané a chráněné i na
cestách. Tento odolný batoh s elegantním a minimalistickým
designem byl navržen tak, aby chránil to nejdůležitější.

Plně vybavené, tenké a lehké počítače HP ProBook 450, resp.
445 umožňují profesionálům produktivně pracovat v kanceláři
i na cestách. Stylový design, volitelný čtyřjádrový výkon a dlouhá
výdrž baterie počítačeů HP ProBook představují důležitý aspekt
každého moderního pracoviště.

z Typ monitoru: IPS s LED podsvícením

z Procesory (450 G6): Intel Core i7, i5 (4 jádra), i3 (2 jádra)

z Ergonomické funkce: Náklon: -5 až 25°

z Procesory (445 G6): AMD Ryzen PRO 7, 5 (4 jádra), 3 (2 jádra)
z Operační paměť: 16 GB
z Interní paměť: až 1 TB HDD, až 512 GB SSD
z Monitor (450 G6): 15,6“ dotykový s rozlišením FHD a podsvícením LED
z Monitor (445 G6): 14“ s rozlišením FHD a podsvícením LED
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z Nativní rozlišení: FHD
z Velikost displeje: 68,58 cm (27")
z Poměr stran: 16:9
z Kontrastní poměr: 1 000:1 statický; 10 000 000:1 dynamický
z Porty: 3x USB 3.1, 1x DisplayPort, 1y USB 2.0, 1x RJ-45,
1x HDMI
z Výdrž baterie: až 9 hod. a 45 min. (445 G6), až 12 hod.
a 35 min (450 G6)
z Hmotnost od 1,6 kg (dle konfigurace)

z Funkce: Antireflexní filtr; Antistatická úprava;
Technologie IPS; Volba jazyka; Podsvícení LED;
Ovládání na obrazovce; Plug and Play; Uživatelsky
programovatelné; AMD FreeSync™

z Vstupní signál: 2x HDMI, 1x VGA

Vytvořeno pro trvanlivost
Odolný materiál určený do extrémních podmínek celkově
chrání robustní textilie, včetně tvrdého polyesteru po bocích
a na zadní straně.
Berte s sebou vše
Další kapsy pro libovolné vybavení, včetně dvou skrytých
bočních kapes se zipem.
Spolehlivé zipy
Zipy disponují poutky a jsou samoopravné, takže vydrží dlouho.
z Kompatibilita: Vhodný pro notebooky s úhlopříčkou
až 43,94 cm (17,3").
z Rozměry: 49 x 34 x 16 cm
z Hmotnost: 0,95 kg; Balení: 1,02 kg
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Jabra Evolve 65t
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Číslo Bechtle: 4300321, 4300320

Navržena jako první profesionální
skutečně bezdrátová sluchátka na světě
• Zvuk na profesionální úrovni. Skutečně bezdrátové provedení.
Vynikající kvalita hovorů díky technologii čtyř mikrofonů.
Certifikováno pro Skype for Business a další UC platformy
pro profesionální zvuk na cestách, zcela bez kabelů.
• Celodenní výdrž. Neustále připojení.
Baterie s výdrží až 5 hodin. 15 hodin s přiloženým nabíjecím
pouzdrem, které se vejde do každé kapsy.
• Zvyšuje koncentraci blokováním nežádoucích zvuků okolí.
Možnost výběru z několika velikosti gelových nástavců
pro perfektní přizpůsobení každému uživateli.
• Přizpůsobitelný ekvalizér pro hovory a hudbu.
Personalizujte své hovory a hudební zážitek pomocí ekvalizéru
v aplikaci Jabra Sound +.
• Osvědčená technologie
bezdrátového přenosu pro snížení výpadků zvuku.
• Jednodotykový přístup
ke službám Amazon Alexa, Siri® nebo Google Assistant™ *

* V závislosti na operačním systému

Jabra Evolve 75

Číslo Bechtle: 4158833, 4252302, 4252300, 4158829

Navržena jako nejlepší bezdrátová náhlavní souprava
pro koncetraci v otevřené kanceláři
• Mimořádný zvuk pro hovory i hudbu
Zvuk v HD kvalitě pro Vaše hovory prvotřídní reproduktory pro hudbu.

Vyzkoušejte Jabra Engage
Zvyšte spokojenost vašich zákazníků
Bezdrátové sluchátka Jabra Engage vám dávají víc
Více úžasného zvuku pro spokojenější zákazníky
Jabra Engage 65 a 75 jsou vybaveny pokročilým mikrofonem s potlačením hluku,
který odfiltruje hluk v pozadí. Splňuje požadavky Skype for Business Open-office. *
Více svobody k řešení problémů zákazníků
Jabra Engage 65 a 75 umožňují uživatelům hovořit až 150 metrů od svého stolu,
s výdrží baterie až 13 hodin hovoru.
Více produktivity a zaměření na zákazníka
Engage 65 a 75 jsou vybaveny indikátory hovoru, schopností plynule přepínat mezi
až 5 zařízeními ** a nejvyšší urovní zabezpečení, tak abyste se mohli zaměřit na zákazníka.
* Pro více informací o jednotlivých modelech navštivte Jabra.cz/Engage

• Potlačuje hluk a zlepšuje koncentraci
Špičková technologie ANC (aktivní potlačení okolního hluku)
a vestavěný indikátor Busylight fungující jako signál „nerušit “
• Více svobody
Duální připojení Bloetooth® ke dvěma zařízením současně pro hovory
i hudbu s možností pohybovat se až 30 metrů daleko od Vašeho
připojeného zařízení
• Další důvody proč si vybrat Jabra Evolve 75

• Koženkové náušníky pro komfortní celodenní používání
• Spolupracuje se všemi platformami UC - certiﬁkováno pro
Skype for Business, Cisco a další
• Snadné nabíjení a odkládání díky volitelné dokovací stanici,
která eliminuje obavy z provozu na akumulátory

JARO 2019
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Lenovo - správná volba nejen pro vaše podnikání
FUNKCE POTLAČENÍ HLUKU V NÁHLAVNÍCH SOUPRAVÁCH:
CO TO JE A JAK PŘESNĚ FUNGUJE?
Potlačení hluku je technické téma dneška – tedy přinejmenším ve světě zvukové techniky. Vypadá to,
jako by každý výrobce náhlavních souprav o aktivním potlačením hluku (ANC) hovořil, což nás velmi
těší, protože ve společnosti Jabra máme za sebou dlouhou historii návrhu takových zvukových řešení.
S vývojem ANC jsme začali před dvaceti lety a dnes ho máme
ve vyspělé verzi vylepšené digitálním zpracováním zvuku (implementovaným prostřednictvím řešení se dvěma mikrofony),
které najdete v Jabra Evolve 75.

AKTIVNÍ POTLAČENÍ HLUKU
Principem ANC je generování „antihluku“, který eliminuje
okolní hluk (vědecký název pro takový postup je „destruktivní
interference“). ANC detekuje a analyzuje zvukový profil přicházejícího hluku a následně vytvoří zrcadlově převrácený
„antihlukový“ signál, jež ho eliminuje.
Konečný výsledek při použití dobrého ANC může být dramatický
– velmi zřetelně poznáte, že se drasticky snížila úroveň hluku.
Tento typ potlačení hluku je nejúčinnější pro stálý zvuk na
nižších frekvencích, jako je hluk od klimatizace, motoru nebo
hlasy kolegů ve vedlejších kancelářích, které jsou trvalým
rušením.
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ThinkCentre M720q (Tiny)
MALÝ, ALE VYSOCE VÝKONNÝ
ThinkCentre M720 Tiny je poháněn osmou generací procesorů
Intel® a je stejně výkonný jako stolní počítač. S pamětí DDR4
a úložištěm SSD ocení uživatelé rychlé spouštění systému
a otevírání složek. Je také vybaven škálou portů, které umožňují přizpůsobit se potřebám připojení každého uživatele. Díky
kompaktním možnostem upevnění se Tiny vejde kamkoliv, ať
už je to na poličku, za monitor nebo pod stůl. Získáte tak další
místo na stole.
Velikost: 179 x 36,5 x 182,9 mm

Ale co je vlastně potlačení hluku? Jak funguje a jak vám může
pomoci pracovat? Hned na začátku je třeba poznamenat,
že existují dva typy potlačení hluku – pasivní a aktivní – přičemž důležitou součástí Evolve 75 jsou oba dva.

PASIVNÍ POTLAČENÍ HLUKU
Tak nazýváme potlačení hluku, kterého je dosaženo fyzickou
konstrukcí náhlavní soupravy, tedy jejím designem, perfektním obklopením uší a použitými materiály. Opravdu je to jen
vzletný termín, jež popisuje efekt vzniklý prostě tím, že nosíte
sluchátka – kdy zakrytí uší pomáhá zablokovat vnější hluk. Ač
vypadá poměrně jednoduše, je pasivní potlačení hluku velmi
účinné při filtrování nepravidelných zvuků na vyšší frekvenci,
jako jsou třeba kolegové v hlučné kanceláři.

Číslo Bechtle: 4296423-15, 4292617-15

až osmá generace procesorl Intel Core i7
Paměť až 32GB DDR4 SODIMM 2666MHz
Hmotnost 1,32 kg

Číslo Bechtle: 4347387-15, 4331090-15, 4345803-15, 4331091-15, 4347745-15,
4347813-15, 4331214-15, 4331216-15

CELOSTNÍ PŘÍSTUP
Aby ANC dobře fungovalo, nestačí jen zabudovat existující
technologii do náhlavní soupravy a krabici ozdobit nálepkou
„Aktivní potlačení hluku“. Musíte dát dohromady celou řadu
dalších součástí, abyste vytvořili skutečně špičkovou náhlavní
soupravu s ANC. Pro ty nejlepší výsledky je třeba vzít v potaz fyzický design sluchátek, správnou integraci pasivního
potlačení hluku, kvalitu reproduktorů ve sluchátkách a řadu
dalších parametrů.
Princip značky Jabra, kterým je navrhovat účelné věci, zaručuje, že technologie, s nimiž pracujete, pracují pro Vás. Skvělý
zvuk by měl být navržen za účelem měnit způsob, jak pracujete, jak posloucháte a jak se bavíte. ANC, stejně jako vše,
co děláme, je mnohem víc, než jen spojení elektronických
součástek.

Produktová řada, ceny na vyžádání u vašeho obchodníka

E490/E590
ZVYŠTE VÝKON VAŠEHO PODNIKÁNÍ

13" až 14" varianta

Rychlý a spolehlivý ThinkPad E590 je perfektní volbou pro
uživatele, kteří hledají výkonnou technologii pro všestranné
použití. S až 8. generací procesoru Intel® CoreTM i7 WHL,
robustní pamětí, dedikovanou grafickou kartou AMD Radeon™
RX 550 a vysokorychlostním PCIe SSD splní tento notebook
Vaše firemní požadavky. Intuitivní design, bezpečnostní prvky,
různé možnosti připojení a legendární spolehlivost zařízení
ThinkPad zvyšují produktivitu i na cestách.

Až osmá generace procesoru Intel Core i7 WHL
Až 32GB (2 DIMM) DDR4
Paměť až 32GB DDR4 SODIMM 2666MHz
Plnohodnotná podsvícená klávesnice s číselníkem
TouchPad Precision

Číslo Bechtle: 4347842-15, 4334557-15, 4326508-15,
4326657-15, 4334326-15, 4348055-15
Produktová řada, ceny na vyžádání u vašeho obchodníka

ThinkPad L390
DOKONALÁ KOMBINACE EFEKTIVITY
A PŘENOSNOSTI
kombinuje výkon podnikové úrovně s přenosností. Nejnovější
generace procesorů Intel® a vysoce výkonná paměť vám
poskytují výkon pro náročné úkoly. Navíc, lehké provedení,
všestranné možnosti připojení a dlouhá výdrž baterie vám
umožňují udělat víc, ať už jste kdekoliv.

Až osmá generace procesoru Intel Core i7 WHL
Až 32GB (2 DIMM) DDR4
Výdrž až 14 hodin, 45Wh baterie
Hmotnost od 1,45 kg
Čtečka otisku prstu s dotykovým senzorem Match-on-Chip
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Lenovo - správná volba nejen pro Vaše podnikání

Lenovo - správná volba nejen pro vaše podnikání

Číslo Bechtle: 4192111, 4192206, 4192243

Číslo Bechtle: 4287853-15, 4287862-15

Tiny M625/M720q/M920q/M920x + Monitor ThinkCentre Tiny-in-One

ThinkPad X1 Extreme

Produktová řada, ceny na vyžádání u Vašeho obchodníka

Produktová řada, ceny na vyžádání u Vašeho obchodníka

VŠESTRANNÝ A OKAMŽITĚ NASTAVITELNÝ.
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.

VÁŠ SPOLEČNÍK V KANCELÁŘI I VENKU

Tenký a stylový ThinkPad X1 Extreme je vybaven prvotřídními funkcemi a vylepší Váš zážitek z používání počítače. Provádějte náročné
úkoly snadno s tímto tenkým, stylovým a moderním notebookem
s dedikovanou grafickou kartou NVIDIA® GeForce® a nejnovější osmou
generací procesorů Intel® Core™ i7 vPro™
Podpora více monitorů vám pomůže usnadnit multitasking. Technologie rychlého nabíjení dobije notebook až na 80 % výdrže za pouhou
hodinu, takže výdrž baterie pro Vás nebude nikdy problém při plnění
Vašich cílů. 4K DHR displej s Dolby® Vision™, Dolby® Audio™ Premium, Dolby® Atmos™* a Adobe RGB vám umožní bezproblémové vytváření obsahu a další. Mějte svá data v bezpečí díky inovativním funkcím
zabezpečení jako je kryt kamery ThinkShutter, rozpoznání tváře s Windows Hello a čtečka otisku prstu s dotykovým senzorem.

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

Až osmá generace procesorů Intel Core I7 s vPro
Grafická karta NVIDIA® GeForce® 1050 Ti
maxQ s 4GB GDDR5
Paměť Až 64GB DDR4 RAM Non ECC 2666MHz
Duální DIMM

Číslo Bechtle: 4326683-15, 4326684-15

Produktová řada, ceny na vyžádání u Vašeho obchodníka

Notebook ThinkPad L390 Yoga
PRO MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITU
Lehký ThinkPad L390 Yoga je ideální společník
pro každodenní podnikání v dnešním dynamickém
pracovním prostředí. ThinkPad L390 Yoga je poháněn nejnovější generací procesorů Intel®, disponuje
vysokorychlostní pamětí a úložištěm, což spolu
s všestranným připojením zajišťuje maximální výkon.
Možnost více režimů vám dovoluje používat zařízení
v jakékoliv pozici, která vyhovuje Vašemu pracovnímu
stylu. Díky působivému designu, správě, zabezpečení
a funkcím pro vysoký výkon maximalizuje ThinkPad
L390 Yoga Vaši produktivitu.
Až osmá generace procesoru Intel Core i7 WHL
Až 32GB (2 DIMM) DDR4
Výdrž až 14 hodin, 45Wh baterie
Hmotnost od 1,56 kg
ThinkPad Pen Pro
Čtečka otisku prstu s dotykovým senzorem
Match-on-Chip
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Lenovo - správná volba nejen pro Vaše podnikání
Číslo Bechtle: 4298795-15, 4298062-15, 4297146-15, 4306472-15, 4306219-15, 4298230-15
Produktová řada, ceny na vyžádání u Vašeho obchodníka

ThinkStation P330 v provedení
Tower a SFF
VÝKONNÁ PRACOVNÍ STANICE
Kritické úkoly vyžadují špičkovou spolehlivost a výkon.
ThinkStation® P330 má obojí a plní úkoly s naprostou lehkostí. Tyto pracovní stanice disponují výkonnými procesory Intel® Core™ i a Xeon®, profesionální
grafikou NVIDIA® Quadro®, s podporou virtuální reality, nejmodernějším úložištěm, včetně M.2 a pamětí
Intel® Optane™ - to vše v o 30 % menším balení.

Procesor Intel® Xeon® E-2100

Logitech Rally / Rally Plus a Logitech Tap

Až osmá generace procesorů Intel® Core™ i7 s vPro™
Windows 10 PRO pro pracovní stanice
Až 64GB 2666MHz 4 DIMM Sloty

Video Konference ve 4K UHD rozlišení na jeden dotek

Grafická karta NVIDIA® Quadro® P4000

Logitech® Rally / Rally Plus je vybaven obrazovým systémem
s rozlišením Ultra – HD, který se vyznačuje dokonale ostrým
obrazem, mimořádnými barvami a výjimečnou optickou
věrností při rozlišení až 4K. Modulární audiosystém přináší
ostrý, jasný zvuk a bezkonkurenční čistotu hlasu při
jednáních. Systém Rally je standardně vybaven jedním
reproduktorem a jedním stolním mikrofonem pro střední
a velké konferenční místnosti. Pro použití ve větších

Číslo Bechtle: 4305232-15, 4304209-15

Produktová řada, ceny na vyžádání u Vašeho obchodníka

ThinkPad P1

Číslo Bechtle: Rally - 4325699 /Rally Plus - 4325973 / Tap - 4335623

prostorách se 14 a více účastníky nabízí systém Rally Plus
dva stolní mikrofony a dva reproduktory pro větší flexibilitu
ihned po vybalení. Modulární audio komponenty systému
Rally umožňují reproduktory a stolní mikrofony umístit
kamkoli je třeba, a dosáhnout tak plného zvukového pokrytí
Vašeho konferenčního prostoru. Systém Rally podporuje
celkem až sedm stolních mikrofonů, čímž vám pomáhá
vytvořit ideální zvukovou konfiguraci pro Váš prostor.

VÝKON, KTERÝ CHCETE = ZAŘÍZENÍ, KTERÉ
POTŘEBUJETE
Je lepší výkon nebo mobilita? Společnost Lenovo™ si položila tuto otázku a odpovědí je představení ThinkPad® P1.
Uživatelé už si nemusí vybírat mezi výkonem, který potřebují a zařízením, které chtějí. Je to nejtenčí a nejlehčí mobilní pracovní stanice od společnosti Lenovo, je poháněna
nejnovější osmou generací procesorů Intel® Xeon® a Core™
a grafikou NVIDIA® Quadro® - spolu s pamětí až 64 GB
a úložištěm NVMe SSD s kapacitou až 4 TB.

Unikátní technologie v perfektní obraz i zvuk

Až osmá generace procesorů Intel Xeon and Core
Grafická karta: Až NVIDIA® Quadro® P2000
Paměť: Až 64GB DDR4

JARO 2019

Rally disponuje proaktivními technologiemi RightSense™,
díky kterým je pořádání kvalitních konferencí snadné
a automatické. Technologie RightSight™ automaticky zabírá účastníky bez ohledu na jejich vzdálenost od objektivu,
RightLight™ upřednostňuje obličeje před objekty pro
přirozený vzhled odstínů pleti, a RightSound™ zlepšuje
čistotu hlasu potlačením okolního šumu, automatickým
vyrovnáním síly hlasů a zaměřením na aktivního řečníka.

Technologie RightSense je kompatibilní prakticky se
všemi videokonferenčními aplikacemi podporujícími USB
zařízení, mimo jiné Google® Hangouts™ Meet, Microsoft®
Skype® for Business a Teams, a Zoom. Systém Rally,
s elegantním designem a prvotřídním povrchovým zpracováním, promyšleným uspořádáním kabeláže a modulárním zvukem, krásně zapadne do konferenční místnosti
libovolného druhu.
JARO 2019
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Rally Plus

DOPLŇKOVÉ STOLNÍ MIKROFONY
1 VOLITELNÝ MIKROFON = 6 DALŠÍCH MÍST

AŽ 10 MÍST

AŽ 16 MÍST

AŽ 46 MÍST

ZVUK Z PŘEDNÍ ČÁSTI MÍSTNOSTI

INTELIGENTNÍ VEDENÍ KABELŮ A SDÍLENÍ OBSAHU

Na rozdíl od stolních mikrofonů oddělujících hlas od
videa jsou reproduktory Rally navrženy pro umístění
v přední části místnosti. Umístěním reproduktorů v blízkosti obrazovky budete mít jistotu, že hlas řečníka i video
přichází ze stejného místa a nikdy ne zpoza Vašich zad.
Konverzace jsou tak mnohem přirozenější a skutečnější.

Díky obrazovému rozbočovači a stolnímu rozbočovači
jsou všechny kabely, prvky Rally i počítač potřebný pro
jednání elegantně skryté. Oba rozbočovače jsou připojeny
pomocí jediného kabelu CAT6, ale samy nabízí celou řadu
konektorů, díky kterým můžete umístit počítač ihned
u obrazovky nebo u stolu. Vstup HDMI na stolním rozbočovači odstraňuje nutnost používat drahé redukce kabelů
a umožňuje vše propojit během okamžiku.

Logitech Tap
Řešení videokonferenčních místností se systémem
Logitech Tap umožňuje dotykové ovládání a okamžité
sdílení obsahu. Software Logitech Room Solutions,
předkonfigurovaný pomocí softwaru Google, Microsoft
nebo Zoom, je vybaven všemi potřebnými komponentami pro práci s dotykovým ovladačem Logitech Tap, počítačem malého formátu (např. Intel NUC) a konferenční
kamerou Logitech MeetUp nebo Rally / Rally Plus.
10.1“ palcový displej Logitech Tap nabízí několik možnosti umístění, na stůl či na stěnu díky komplatibilitě
VESA. Pokročilý systém umístění kabeláže umožňuje
bezpečné uchycení všech potřebných kabelů.
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Číslo Bechtle: 4235065-15, 4235931-15, 4235036-15,
4235062-15

Číslo Bechtle: 4288387-15, 4288412-15

Dell Latiude 5590

Dell Precision 5530

(Latitude se vyrábí ve velikostech 12-15")
15,6" notebook pro maximální produktivitu
a výkon. Zahrnuje špičkové funkce zabezpečení, na které se můžete spolehnout
a flexibilní možnosti dokování.

Nejtenčí, nejlehčí a nejmenší 15" mobilní
pracovní stanice Dell je nyní výkonnější
než kdy dříve. S vylepšenou grafikou,
skvělou konstrukcí a nejlepším displejem
ve své třídě

Snadné přihlášení
Aktivujte funkci Windows Hello pomocí
infračervené kamery, která usnadňuje
rozpoznávání obličeje a zajišťuje snadný
a bezpečný přístup.
Důvěryhodné ověřování
Notebook Latitude 5590 nabízí více možností
zabezpečení, které si můžete vybrat podle
svých potřeb. Funkce zahrnují základní
hardware pro ochranu před neoprávněným
přístupem pomocí vícefaktorového ověřování, jako je dotyková čtečka otisků prstů,
kontaktní čtečka čipových karet s certifikací
FIPS 201 a bezkontaktní čtečka čipových
karet NFC.
Ochrana před útoky
Řešení Dell™ ControlVault 2™ s certifikací
FIPS 140-2 3. úrovně poskytuje bezpečnější

alternativu k uchovávání a zpracování hesel,
biometrickým šablonám a kódům zabezpečení.
Snadná správa
Pomocí jedinečných rozšíření vPro společnosti Dell můžete vzdáleně spravovat
skupinu zapnutých i vypnutých zařízení,
včetně diagnostiky.
Dokáže držet krok s vámi i s prací
Výkon pro práci: Využijte mimořádný výkon
procesorů Intel® Dual Core™ 7. generace
nebo procesorů Quad Core™ 8. generace.
Rozsáhlá řada úložišť od pevného disku
až po disk M.2 PCIe NVMe doplní notebook
Latitude 5590 a podpoří Váš pracovní den.
Navržen s jasným cílem
Vyberte si mezi rozlišením HD, Full HD nebo
Full HD s možností dotykového ovládání
a pracujte sebevědomě díky výjimečnému

zobrazení. Baterie notebooku Latitude zajistí
celodenní provoz, případně lze za delších
pracovních dní využít zařízení Dell Power
Companion.
Soustřeďte se na práci, ne na notebook
Naše neuvěřitelně odolné systémy jsou
testovány 17 benchmarky MIL STD 810G,
dokážou vám tedy zajistit bezpečnou práci,
ať jste kdekoli.
Připojte se k tomu, co máte rádi
Pohybujte se elegantně v rušných pracovních prostorách díky široké škále bezdrátových možností, včetně širokopásmového
mobilního připojení, jež umožňuje pracovat
odkudkoli.

Výkon odpovídající velikosti Vašich nápadů
Zakuste neomezenou inovaci s tenčími
a lehčími mobilními pracovními stanicemi
Precision v prvotřídním provedení. Řada
mobilních pracovních stanic Precision
dostala nejnovější 6jádrové procesory
Intel® Core™ a Xeon®, bleskurychlé paměti
a profesionální grafické karty a jejich výkon
soupeří s Vaší vlastní vynalézavostí.
Výjimečný design
U nejtenčích a nejlehčích mobilních stanic
Dell výkon nikdy nevypadal tak skvěle. Nyní
je k dispozici v platinově stříbrné nebo
kartáčované onyxové barvě a elegantní,
kompaktní konstrukce obsahuje 15,6"
displej ve 14" šasi.
Úchvatný obraz
Displej InfinityEdge s technologií PremierColor 4K zajišťuje vynikající obraz prakticky

bez okrajů, zatímco nové možnosti zobrazení
IGZO 4 přinášejí lepší kontrast, podporu
dotykového ovládání a vynikající kvalitu
obrazu se zlepšenou spotřebou energie
(až o 2 hodiny).
Zrychlete svou práci
Nejnovější 6jádrové procesory Intel® Core™
a Xeon® 8. generace, včetně našeho prvního
procesoru Intel®Core™ i9 v mobilní pracovní
stanici, nabízejí maximální výkon i u náročného profesionálního softwaru.
Profesionální grafika
Zvyšte výkon nejnáročnějších grafických
aplikací pomocí nové generace profesionálních grafických karet až nVIDIA® Quadro®
P2000. Intenzivní grafický upgrade v neuvěřitelně mobilním provedení.
Vyšší rychlost paměti Zrychlete svou práci
s vylepšenou rychlostí paměti 2 666 MHz

s kapacitou až 32 GB.
Rozšířitelné úložiště
Přistupujte, přenášejte a ukládejte velké
3D projekty, video a multimediální soubory
snadno a rychle díky až 3TB úložišti SSD.
Nevídaná výbava u mobilních pracovních
stanic s tak tenkou a lehkou konstrukcí.
Jednoduché začlenění do kancelářského
prostředí
Rozhraní Thunderbolt typu C s porty PCIe x4
a HDMI 2.0 vám umožní připojit se ke všem
potřebným zařízením.
Revoluční chlazení
Tento chladicí systém obsahuje dva ventilátory, jež zlepšují proudění vzduchu a uchovají nízkou teplotu systému i při vysokém
zatížení.

Číslo Bechtle: 4070824

Dell Optiplex
Plně vybavené stolní počítače v provedení
Tower, Small Form Factor a Micro Form
Factor
Nový pohled na stolní počítač
Řada OptiPlex má 25 let zkušeností s inovacemi stolních počítačů na základě potřeb
zákazníků a neustále se přizpůsobuje
novým způsobům práce. Nyní je k dispozici
ve všestranných a prostorově úsporných
provedeních a s 8. generací procesorů
Intel®, která vám pomůže pracovat naplno.
Stylový a flexibilní
Počítač OptiPlex 5060 je ideální do účtáren
či na úřady a nabízí kompletní výbavu
v chytrém provedení.
Vhodný pro každé pracoviště
Přidáním nového stojanu OptiPlex Small
Form Factor All-in-One získáte všestranné
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a flexibilní řešení. A když počítač v provedení
Tower umístíte diskrétně na stůl nebo pod
něj, vytvoříte si větší pracovní plochu.
Kvalitní zabezpečení, jemuž můžete
důvěřovat
Jednotné zabezpečení: Volitelné kryty
kabelů umožňují omezit nepořádek či
zabránit přístupu k portům a kabelům na
zadní straně systému a skvěle ladí s elegantním designem tohoto stolního počítače

Rychlost a efektivita
Upgradovaná 2666MHz paměť DDR4 je
nejrychlejší a nejefektivnější paměť na trhu.
Zaručuje okamžitou odezvu systému
a plynulý multitasking.
Řada možností upevnění
Dell Optiplex Micro má k dispozici exkluzivní
montážní řešení, jako je držák VESA nebo
stojan OptiPlex Micro All-in-One, takže si jej
můžete umístit přesně tak, jak potřebujete.
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Číslo Bechtle: 4289690-15

Číslo Bechtle: 4299040

Dell Precision 3630

Monitor Dell UltraSharp
24 USB-C: U2419HC

stolní PC (verze MT a SFF)
Malý, ale výkonný nástroj k tvorbě virtuální
reality
Rozšiřitelná, spolehlivá a výkonná pracovní
stanice v provedení Tower s podporou tvorby
virtuální reality.
Málo místa?
Žádný problém: Pracovní stanice Precision
3630 Tower je zkonstruována tak, aby byla o
dvacet tři procent menší než předchozí generace a aby zároveň nabízela více možností
rozšíření.
Prvotřídní design
Tato pracovní stanice je vyrobena z prvotřídních materiálů bez kompromisů na kvalitě
a zabírá jen minimum místa. A volitelný
externí prachový filtr chrání její špičkové
vnitřní komponenty před zanesením.
Snadná přístupnost
Přes všechny ty snadno přístupné porty dokážete připojit kterékoli zařízení a volitelná
čtečka čipových karet (CAC/PIV) chrání Vaše
data.

((k dispozici ve velikostech 22“, 24“ a 27“)

Nevídaná rychlost
Nejnovější, 8. generace procesorů Intel®
Core™ a Xeon® a rychlejší paměti o kapacitě až 64 GB a frekvenci 2 666 MHz Vás při
práci s náročnými aplikacemi nenechají na
holičkách.

Spolehněte se výjimečný výkon obrazovky
tohoto 23,8" monitoru v inovativním a stylově tenkém designu s podporou připojení
USB-C.

Rozšiřitelnost a flexibilita
Máte na výběr ze škálovatelných úložišť
SATA, SAS a PCIe NVMe SSD o kapacitě až
14 TB pro nejvyšší výkon při práci na složitých projektech. A paměť Intel® Optane™
navíc zlepšuje reakceschopnost systému a
minimalizuje náklady na vysokokapacitní
úložiště.

Nerušená práce
Když si nemůžete dovolit chyby, technologie
Dell Reliable Memory Technology (RMT)
Pro chrání Vaši práci před potenciálními
selháními. Exkluzivní technologie Dell RMT
Pro ve spolupráci s pamětí ECC v reálném
čase zjišťuje a izoluje chyby paměti.

Připraveno pro virtuální realitu
Pracovní stanice Precision 3630 Tower Vás
při tvorbě virtuální reality překvapí svým
mocným výkonem. Nová generace profesionálních grafických karet AMD Radeon™
Pro a NVIDIA® Quadro® a podpora až 225W
grafického výkonu umožňuje bezproblémovou tvorbu obsahu pro virtuální realitu.

Certifikace ISV (Independent Software
Vendor)
Pracovní stanice Precision byly testovány
za účelem zaručení hladkého chodu velmi
náročných aplikací, na které každý den
spoléháte. Aplikace s certifikací ISV pro produkty Dell zahrnují nejoblíbenější softwarové aplikace nezávislých dodavatelů.

Působivý výkon obrazovky
Vychutnejte si vynikající ostrost obrazu díky
rozlišení Full HD (1 920 × 1 080) na 23,8"
obrazovce.
Konzistence barev je samozřejmostí
Monitor UltraSharp je z výroby kalibrován
na 99% pokrytí prostoru sRGB s přesností
Delta-E menší než 2, zajistí proto přesné
odstíny ihned po vybalení. A s 99% pokrytím
barevného prostoru Rec709 a 85% pokrytím
prostoru DCI P3 uvidíte pravdivé barvy ve
formátech videa
Vždy nejlepší obraz
Sledujte konzistentní zářivé barvy ze širokého pozorovacího úhlu díky technologii IPS
(In-Plane Switching).

Více místa pro práci
Díky stylovému tenkému profilu panelu (pouze 6,5 mm v nejtenčím místě) a
kompaktní základně, která je zhruba o 30%
menší než u předchůdce, můžete uvolnit
místo na pracovním stole.
Upravte si stojan podle svého přání
Otočte, nakloňte, natočte a upravte výšku
monitoru pro celodenní pohodlí. Naše
vylepšený design se závěsem na riseru
usnadňuje nastavení, když riser zůstává
na místě.
Útulný prostor bez změti kabelů

Číslo Bechtle: 4277505

Číslo Bechtle: 4296318

Monitor Dell 24 USB-C: P2419HC

Monitor Dell UltraSharp 32 4K USB-C: U3219Q

(k dispouzici ve velikostech 22“, 24“ a 27“)

Vychutnejte si vynikající obraz na tomto
31,5" monitoru s rozlišením 4K USB-C,
displejem InfinityEdge a možnostmi multitaskingu.

Optimalizujte svůj pracovní prostor s tímto
23,8" monitorem s připojením USB-C, menšími nároky na místo a funkcemi pro zvýšení
produktivity.

Zachyťte každý prvek
Užívejte si čtyřnásobného počtu detailů
oproti rozlišení Full HD díky rozlišení Ultra
HD 4K 3 840 × 2 160.

All-in-one
Odstraňte nepořádek na pracovním stole
pomocí dodávaného kabelu USB-C, jenž
představuje ucelené řešení napájení,
přenosu dat, videa a zvuku.
Velké pohodlí v jediném kabelu
Nabíjejte snadno pomocí připojení USB-C
skrze stejný kabel, jímž je připojeno Vaše
zařízení k monitoru. Při nabíjení zařízení
až do příkonu 65 W je zároveň ochráníte
pomocí vestavěné přepěťové ochrany Dell.
Více možností multitaskingu
Pracujte pohodlně na více obrazovkách
a vyberte si z předdefinovaných šablon
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pomocí funkce Easy Arrange v softwaru Dell
Display Manager. Rychle poskládejte
a uspořádejte své aplikace a vraťte se
rychleji k práci pomocí funkce Auto-restore,
která si pamatuje, kde jste skončili.
Konzistentní a bohaté barvy
Široký pozorovací úhel a technologie
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In-Plane Switching zaručují zářivé barvy,
bez ohledu na to, kde sedíte.
Upravte si stojan podle svého přání
Otočte, nakloňte, natočte a upravte výšku
monitoru pro celodenní pohodlí. Nebo si vyberte ze široké škály držáků a stojanů, včetně stojanů VESA, pro ještě vyšší flexibilitu.

Nádherný obraz
Obrazy se rozzáří dle původních záměrů
autorů na prvním 31,5" monitoru Ultra HD
s rozlišením 4K na světě s certifikací VESA
DisplayHDR™ 400 a podporou přehrávání
obsahu HDR.
Ohromující barvy a detaily
Sledujte realistické barvy – od nejsvětlejší
bílé až k nejtmavším odstínům – s maximálním jasem 400 nitů, působivou barevnou
hloubkou 1,07 miliardy barev a vysokým
kontrastním poměrem.

Konzistence barev je samozřejmostí
Monitor UltraSharp je z výroby kalibrován
na 99% pokrytí prostoru sRGB s přesností
Delta-E menší nebo rovnou 2, zajistí proto
přesné odstíny ihned po vybalení. A s 95%
pokrytím barevného prostoru DCI-P3 a 99%
pokrytím prostoru Rec. 709 si můžete být
jisti, že videa odráží skutečné barvy.
Rozšiřte obraz až k okrajům
S displejem Dell InfinityEdge si můžete
vychutnat prostorný obraz – na displeji
v podstatě bez okrajů.
Upravte si stojan podle svého přání
Otočte, nakloňte, natočte a upravte výšku
monitoru pro celodenní pohodlí. Nebo si vyberte ze široké škály držáků a stojanů, včetně stojanů VESA, pro ještě vyšší flexibilitu.
Efektivní multitasking
Funkce Picture-In-Picture (PIP) a Picture-By-Picture (PBP) umožňují snadno sledovat

Soustřeďte se na práci a skryjte kabely
do vylepšené konstrukce pro správu kabelů.
Neunavuje oči
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.
Buďte připraveni na práci
Díky funkci automatického obnovení aplikace Dell Display Manager se můžete odpojit
a znovu připojit a všechny aplikace zůstanou
na místě

obsah ze dvou počítačů současně.
Jednoduchá správa
Na monitoru můžete díky pohodlné funkci
KVM (klávesnice, video a myš) přepínat mezi
aplikacemi ze dvou počítačů a pracovat
s obsahem pomocí jediné klávesnice a myši.
Více způsobů práce
Pohodlně vybírejte z předdefinovaných šablon pomocí funkce Easy Arrange v softwaru
Dell Display Manager. Rychle poskládejte
a uspořádejte své aplikace a vraťte se dříve
k práci pomocí funkce Auto-restore, která si
pamatuje, kde jste skončili.
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Ještě silnější zaměření na zákazníky
- s Bechtle umělou inteligencí.
Dnešní doba přináší dramatický rozvoj nových technologií.
Co stačilo včera, dnes již zaostává, a tak firmy musejí rychle
reagovat na vývoj a nabízet zákazníkům stále nové a ještě lépe
fungující systémy a nástroje. Jedním z trendů je i automatizace
bez účasti člověka, který jen dohlíží, aby vše běželo, jak má.
Stejně jako jiné společnosti tak i Bechtle pracuje na využití umělé
inteligence (UI), aby zákazníkům uměla nabídnout splnění jejich
skutečných potřeb. V současné době tak sleduje dokonce dva
způsoby jejího rozvoje.
Ráno jako každé jiné. Zákazník vkročí do kavárny a uvítá ho vůně
čerstvě upečeného zboží. „Bude to jako obvykle?“ zeptá se žena za
pultem. Zákazník přikývne a muffin a káva už jsou v jeho rukách.
Dnes je tu ale ve vzduchu navíc cítit skořice. A tahle úžasná
skořicová vůně vytváří nové touhy. Prodavačka vidí, že zákazníka
ta vůně zaujala, ukazuje na skořicovou buchtu s rozinkami a zeptá
se: „To jsou Vaše oblíbené, že?“ A má pravdu. Je to perfektní
zákaznická zkušenost a další člověk opustí její obchod spokojený.

Řečeno obchodním žargonem - prediktivní analytika pomohla
odhalit příležitost pro cross-selling a vytvořit prodejní situaci.
Ačkoli tento příklad není nic jiného než standardní transakce
v kavárně, představuje obrovskou výzvu a možnosti pro umělou
inteligenci.
Aby Bechtle uměla nabídnout zákazníkům naplnění jejich
reálných potřeb, pracuje na vývoji umělé inteligence. V současné
době jde tato práce dvěma směry. Prvním z nich je systém
nápovědy, engine který analyzuje chování zákazníka na webových
stránkách společnosti Bechtle za účelem navrhování vhodných
produktů, služeb a obsahu. A tento engine zvaný Ginni již na
stránkách Bechtle v současné době skvěle funguje.
Účelem druhého projektu, kterému říkáme Josy, je sémanticky
analyzovat texty. Čtením o IT se Josy učí spojit určité pojmy,
například „firewall“ a „security“. Postupem času bude moci
identifikovat témata trendů online a určit, co by mohlo odpovídat
potřebám zákazníků.

Umělá inteligence se nikdy nepřestává učit.
Cílem celého tohoto snažení je, aby si Ginni a Josy mohly
navzájem sdílet své postřehy, kombinovat více než 70 000
produktů a různorodých služeb v portfoliu společnosti Bechtle
s horkými tématy filtrovanými z obrovského množství informací
dostupných online. Když se to stane, výsledkem bude kvantový
skok v kvalitě, jedinečná UI schopná zvládnout značnou míru
složitosti. Bude slučovat analýzu nabídky společnosti Bechtle
s hodnocením poptávky na trhu, aby zákazníci měli nabídku
šitou na míru a měli dokonce i inspirativní doporučení založená
na jejich chování na webu bechtle.com. A tato UI bude i nadále
ladit své porozumění, ponořená do neustálého samostudia,
které vyžaduje obrovské výpočetní a ukládací kapacity, které má
Bechtle ve svém vlastním datovém centru ve Frankfurtu nad
Mohanem.

než si UI vyvine komplexní smyslové dojmy, jako je tento. Lidé
prostě mají stále náskok.
Lidská mozková kůra se skládá z 86 miliard neuronů, jejichž
synapse vytvářejí 100 miliard propojení. Umělá inteligence se
této komplexnosti ani nepřibližuje.

„Využíváme technologických znalostí vždy, když
to dává smysl, čímž automaticky integrujeme
UI vyvinutou třetími stranami. Ale UI, kterou si
vyvíjíme sami, to je náš vlastní produkt.“
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Spojení lidského mozku s UI.
Americký futurista Ray Kurzweil, přesvědčený, že lidské mozky
a UI se dříve či později sloučí, přišel s myšlenkou digitálního
neokortexu, ve kterém je mozková kůra připojena k univerzálnímu
datovému cloudu, čímž tvoří jeden celek. Výsledná „inteligenční
exploze“ by vedla k technologické singularitě – bodu, ze kterého,
pokud by nastal, by již nebylo návratu.
Dnes nikdo nemůže s jistotou říci, zda někdy překročíme tento
transhumánní práh, nebo jak bude vypadat dlouhodobý vztah lidí
a UI. Až do konce svého života se ani Stephen Hawking nedokázal
rozhodnout, jestli by to byla v historii lidské civilizace ta nejlepší
nebo naopak nejhorší věc. Jednou z největších otázek společnosti
v současné době je, jak nasměřovat UI tak, aby šla správným
směrem.

Zákaznicky orientovaná UI: startuje pomalu, možnosti jsou
ale obrovské.
Bechtle mezitím zaujímá pragmatický přístup k efektivnějšímu
uspokojování potřeb svých zákazníků. Doufá, že bude stále
více kalibrovat své digitální nabídky na jednotlivé uživatelské
profily s pomocí samoučících se programů. Poskytování jejich
vlastní personalizované verze nákupní platformy pravidelným
návštěvníkům webových stránek Bechtle již není daleko od
reality. Takové nabídky na míru by kombinovaly produkty a služby
do nové modulární „služby ve službě“. Mohly by být dokonce
nakonfigurovány v reálném čase s pomocí botů, možná dokonce
pomocí hlasového ovládání. Vytvoření takové funkce bude ale
ještě trvat, protože hlasový asistent Duplex společnosti Google
potřeboval několik měsíců tréninku, než byl schopen domluvit
jednoduchou schůzku u kadeřníka.

Nicméně, UI vyvinutá společností Bechtle se již v reálu osvědčila
při rozvoji portfolia a prodejních procesů. Prodejní specialisté
už dnes mohou pro inspiraci využít doporučení strojového
učení. Nové produkty a služby jsou tak vyvíjeny cíleněji. A zdroje
společnosti jsou využívány efektivněji. V budoucnu bude systém
příští generace vědět, co zákazníci chtějí a kdy to chtějí - ještě
předtím, než to napadne je samotné. Přátelský hologram
(možná pojmenovaný Lucy?) se objeví právě včas, aby představil
řešení problému, se kterým se zákazník má teprve setkat

Jochen Müller, specialista na inovace a AI Project Manager
ve společnosti Bechtle

Ačkoli se všechno ubírá správným směrem a UI už přináší,
a i nadále bude přinášet, žádoucí, smysluplné výsledky, stále
vyžaduje lidský zásah. Inženýři musí průběžně vyhodnocovat
její výsledky a optimalizovat programování. Co je přirozené
pro majitelku kavárny, jsou světelné roky vývoje pro umělou
inteligenci. Chování prodavačky bylo zdokonaleno vývojem jejího
lidského mozku po tisíciletí evoluce a kapacita její neuronální
sítě je dnes mnohem lepší než jakýkoli systém UI. Jednoduché
škubnutí nosu jejího zákazníka je vše, co potřebuje, aby věděla,
nad čím přemýšlí, a to na základě skořicové vůně, která se
nese místností. Ginni a Josy, dokonce i IBM Watson a AlphaGo
společností Google a DeepMind, mají ještě dlouhou cestu –
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NOVÁ ŘADA PLANTRONICS CALISTO SPOLEHLIVÉ KONFERENCE
Vždy připraveno k použití, ať jste kdekoliv.
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Plantronics Calisto 5200
Číslo Bechtle: 4329408 (k dostání i jako varianta s USB C,
číslo Bechtle: 4329423)
MOBILNÍ KONFERENČNÍ REPRODUKTOR
kabelové USB a 3,5mm jack

Externí a flexibilní práce je novou realitou. Díky křišťálově čistému zvuku konferenčních reproduktorů
řady Plantronics Calisto a funkci Plug & Play se stane každý prostor konferenční místností, ať jste
kdekoliv. 360° mikrofon poskytuje vysokou kvalitu zvuku ze vzdálenosti až 3 metry. Intuitivní ovládání
a dynamické varování o vypnutí zvuku zajišťují kontrolu nad hovory.
Organizujte spolehlivé konference na externím pracovišti i kdekoliv jinde.

Vlastnosti
z snadné ovládání hovorů pomocí PC přes USB
(Calisto 3200), přes 3,5mm přípojku jack (Calisto 5200)
nebo přes Bluetooth (Calisto 7200) na tabletu nebo Smartphonu
z všesměrový mikrofon pro plný duplex, zvuk v konferenční
kvalitě s 360° pokrytím prostoru
z přijímání/ukončování hovorů, regulace hlasitosti a vypnutí
zvuku stisknutím tlačítka
z dynamické varování o vypnutí zvuku Vás informuje, pokud
hovoříte při aktivovaném vypnutí zvuku
z plně duplexní podpora zvuku poskytuje přirozený a sytý zvuk,

Plantronics Calisto 7200
Číslo Bechtle: 4261836

který nijak nezaostává za osobním rozhovorem
z kompaktní provedení s příjemnou manipulací pro mobilní
použití, včetně obalu
z digitální zpracování signálu (DSP) pro přirozený zvuk hlasu
a redukování echa

Plantronics Calisto 3200
Číslo Bechtle: 4326876 (k dostání i jako varianta s USB C,
číslo Bechtle: 4326883)
OSOBNÍ KONFERENČNÍ REPRODUKTOR
kabelové USB

BETTER TOGETHER

KONFERENČNÍ REPRODUKTOR PRO MALÉ
KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI
Bluetooth a USB

Polycom je nyní součástí firmy Plantronics.
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Moderní pracoviště nabízí prostředí, které podporuje naše zdraví, vývoj a produktivitu zaměstnanců. Pracovníci používající tablety, notebooky a jeden, dva
nebo tři monitory ocení snadné polohování IT zařízení,
které umožňuje přizpůsobitelný, pohodlný a produktivní
způsob práce – samostatně

36
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i ve skupině. Inovativní portfolio ergonomických držáků
na monitory společnosti Ergotron podporuje pohybovou
kulturu a flexibilní provedení pracoviště prostřednictvím
individuálního nastavení naklápěním, natáčením, rotací
a zdviháním obrazovek.

Číslo Bechtle: 4340534

LX Single Monitor
Arm 45-241-224

NOVINKA

Pro monitory o velikosti až 34” a celkové hmotnosti 11,3 kg
Patentovaná technologie ConstantForce umožňuje snadné
zdvihnutí monitoru až o 33 cm
Přizpůsobitelný pracovní styl pomocí naklápění, natáčení
a rotace monitorů
Ergonomické provedení snižuje namáhání očí, krku a zad
Záruka 10 let

Číslo Bechtle: 4135192

HX Triple Monitor Arm
98-009-026 | 98-009-216
Pro monitory o velikosti až 24” a celkové
hmotnosti 14 kg
Patentovaná technologie ConstantForce umožňuje
snadné zdvihnutí monitoru až o 30cm
Zdvihání, naklápění, natáčení a rotace monitorů
umožňují přizpůsobení pracovního stylu
Rukojeť umožňuje snadné polohování monitorů,
a tím větší pohodlí pozorování
Záruka 10 let

Číslo Bechtle: 608893

NOVINKA
Číslo Bechtle: 4347867

LX Dual Side by Side
Monitor Arm 45-245-224
Pro monitory o velikosti až 27” a celkové
hmotnosti 18 kg
Snadné zdvihání, naklápění, natáčení
a rotace monitorů
Patentovaná technologie ConstantForce
umožňuje snadné polohování a přizpůsobení monitorů

LX Wall Monitor Arm
45-243-026
Pro monitory o velikosti až 34” a hmotnosti
až 11,3 kg
Patentovaná technologie ConstantForce
umožňuje snadné nastavení monitorů
Přizpůsobitelný pracovní styl pomocí naklápění, natáčení a rotace monitorů
Možnost prodloužení až o 64 cm a složení
do vzdálenosti 10 cm od stěny
Záruka 10 let

Zvýšená efektivita a flexibilita s 2 monitory
Záruka 10 let

JARO 2019
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Číslo Bechtle: S10e 4338373-15, 4338368-15, 4338362-15, 4338325-15
S10 4338416-15, 4338413-15, 4338407-15, 4338419-15, 4338410-15, 4338414-15
S10+ 4342415-15, 4341971

Chráníme Váš telefon
Galaxy S10 přináší uživatelskou zkušenost, která nastavuje nový standard
pro chytré telefony. Všechny funkce jdou nad rámec očekávání a posouvají
laťku tak vysoko, že je Galaxy S10 schopen se v mnoha směrech vyrovnat
profesionálním zařízením. Můžete si vychutnat skutečný zážitek s pohlcujícím
Infinity-O displejem, pořizovat fotografie profesionální kvality a natáčet superstabilní videa. To vše celý den, díky baterii s velmi dlouhou výdrží.

Chraňte design, za který jste si zaplatili

*

Ultra pevné sklo PanzerGlass na zadní straně v kombinaci s příjemnými a odolnými TPU
okraji spolehlivě ochrání Vaše zařízení v těch nejnáročnějších podmínkách. Zároveň perfektně
zachová všechny designové prvky Vašeho telefonu tak, jak je zamýšlel výrobce. Poskytuje tak
ochranu bez kompromisů.
Nové pouzdro ClearCase je pro celou modelovou řadu Samsung Galaxy S10 a Apple iPhone.

*Neplatí pro model S10e

JARO 2019

JARO 2019

39 40

WorkForce Pro RIPS
INKOUSTOVÝ TISK V BUSINESSU
Rozhovor EPSON, odpovídá:
Marcel Divín, Branch Office Manager společnosti Epson CZ & SK
Jaká je situace na našem trhu v oblasti inkoustového firemního tisku?

nepřerušovaného tisku
- Extrémně nízké tiskové náklady pro
- Nejnižší celkové náklady (TCO)
- Komplexní řešení pro barevný
nobílý tisk
- Komplexní software pro management
tiskár

Hlavním problémem na českém trhu, který při zavedení inkoustové technologie vnímáme, je konzervativní přístup velké
části IT managerů k této technologii, i přes fakt, že se jedná
o trend, jenž přináší především zásadní úspory. Nejedná se
pouze o úspory finanční, ale také na životní prostředí, což je
v dnešní době významné téma. Ovšem v posledních několika
letech vnímáme stále vyšší zájem alespoň o možnost testování inkoustových technologií, což nám výrazně pomohlo při
implementaci těchto řešení u několika velkých firem, kde jsme
dodali stovky těchto zařízení. Například situace na českém
trhu v kalendářním roce 2017 ukazuje růst na úrovni 8 %
v kusech, což stále ale není pozice, kterou bychom si představovali v kontextu Evropy, kde nalezneme trhy s podílem
inkoustu přes 40 % v segmentu firemního tisku. Přesto věříme, že portfolio s novými produkty pozitivně ovlivní vývoj této
technologie na českém trhu.
Výše jsme se dozvěděli o úspoře inkoustové technologie. Jaké
další výhody v tomto segmentu nabízí Epson a v čem vyhrává
nad konkurencí?
Zásadní výhodou je technologie tiskových hlav, kde společnost
Epson používá vlastní patentovanou Micro Piezo technologii,
což garantuje násobně vyšší životnost tohoto klíčového komponentu až do úrovně 6 000 000 stran. Díky tomu, že při své
práci nevyužívá teplo, snižuje výše zmíněnou spotřebu energie, což napomáhá celkové životnosti zařízení a také umožňu-

Marcel Divín

je v inkoustu použít látky, jako jsou pryskyřice, které přidávají
100% odolnost vůči vodě, světlu či otěru. Jde tedy o ideální
technologii pro archivaci výtisků s garancí životnosti 100let+.
V kombinaci s celkovou životností zařízení, která v segmentu tiskáren WorkForce Pro začíná na úrovní minimálně150
000 stran, garantuje uživatelům bezproblémový dlouhodobý
provoz.
Na co je potřeba při výběru koukat a v jakých situacích se
podle Vás vyplatí inkoustová řešení?
Při výběru je potřeba zohlednit nejenom nákupní cenu zařízení,
ale také cenu spotřebního materiálu. Další významnou
částí jsou skryté náklady jako například spotřeba elektrické
energie, kde inkoustová technologie ušetří až 95% nákladů
oproti srovnatelné laserové technologii. Za rok používání to
činí nezanedbatelné číslo. U velkých společností s tiskovou
flotilou jde i o desítky až stovky tisíc korun ročně.
Závěrem, jaké produkty byste doporučil pro firemní tisk
a proč?
Ideálním řešením jsou tiskárny z řady WorkForce Pro, které
se perfektně hodí do firemního prostředí, a to jak pro velké
firmy, tak i pro menší kanceláře jako jsou architektonická
studia. Řada pomáhá snižovat účty za elektřinu, naplnit
ekologické cíle a v neposlední řadě zvýšit produktivitu. Přesto
vše je výtěžnost inkoustové kazety až 10 000 stran a tisk je také
trvanlivější.

ese
www.epson.eu/rips
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SMARTCONNECT – CLOUDOVANÉ ZÁLOŽNÍ ZDROJE
Chytré záložní zdroje od APC by Schneider Electric se právě staly ještě mnohem chytřejší!
Monitoring záložních zdrojů kdykoliv a kdekoliv jen budete chtít!
Vybrané záložní zdroje značky APC by Schneider Electric získaly SmartConnect
slot, díky němu budete mít přehled o dění Vašeho záložního zdroje kdekoliv
a kdykoliv jen budete chtít. Jediné, co budete potřebovat, je jakékoliv zařízení
s webovým prohlížečem a internetovým připojením.

APC SmartConnect – šetří
Vaše zdroje!

Hlavní výhody
Proaktivní oznámení:

Cloudovaná jednotka Smart-UPS™ běžně poskytuje proaktivní doporučení životního
cyklu záložního zdroje, což pomáhá maximalizovat životnost Vašeho záložního zdroje
a zajišťuje maximální možnou výtěžnost z investic.

Vyšší produktivita:

Díky automatické aktualizaci firmwaru zajišťuje zařízení Connected Smart-UPS vybavení nejmodernějšími technologiemi, což vám ušetří čas, abyste byli dále produktivní.

Mobilní přístup:

Webový portál APC™ SmartConnect je přístupný z libovolného zařízení připojeného
k internetu. Budete moci zkontrolovat své IT vybavení na pracovišti nebo prostřednictvím mobilních zařízení, jako jsou smartphony a tablety.

Bezpečná infrastruktura:
Technologie Connected Smart-UPS dodržuje nejnovější standardy v oblasti bezpečného sběru dat, zabezpečeného zpracování dat a udržování bezpečnosti naší infrastruktury při současném využívání šifrování AES 128 bitů pro přenos dat. Záložní zdroj
může informovat uživatele o tom, které baterie je potřeba vyměnit a automaticky
rozpoznat přidávané baterie.

Inovativní design:
[SMC1500IC]
Číslo Bechtle: 4245903

Jedná se o inovaci, která se stará o šetření Vašeho času a zdrojů, činní naše
modely APC Smart-UPS adaptibilnější
a jednodušší k nasazení, udržování
a spravování. Díky tomu se můžete soustředit na Váš podnik.

Snadná instalace:

Zprovoznění Connected Smart-UPS
je snadnější, než se může zdát! Stačí
jen tři snadné kroky…

1
Nainstalujte UPS a připojte
port SmartConnect do sítě
JARO 2019

Connected Smart-UPS je první záložní zdroj s cloudovou podporou pro distribuované
IT, dodávané průkopníky a vedoucími osobami v oblasti nepřerušitelného napájení:
APC by Schneider Electric, která vám přináší jistotu ve spojeném světě.

Connected Smart-UPS
Řada SMC:
• SMC1000IC
• SMC1500IC
• SMC1000I-2U
• SMC1500I-2U
Řada SMT:
1) Provedení do věže:
• SMT750IC
• SMT1000IC
• SMT1500IC
• SMT2200IC

2
Naskenujte QR kód

• SMT3000IC
2) Provedení do stojanu:
• SMT750RMI2UC
• SMT1000RMI2UC
• SMT1500RMI2UC
• SMT2200RMI2UC
• SMT3000RMI2UC
Jak rozeznat SmartConnect modely?
Connected UPS modely patří do řady SMC či SMT a vlastní
na konci přívlastek „C“, tak jak můžete vidět ve výpisu
aktuálních modelů.

3
Vytvořte si účet

Záložní zdroj Smart-UPSTM s APCTM SmartConnect
připojený k síti — první UPS s Cloudovými funkcemi.
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GLOBÁLNÍ IT ALIANCE.
Strategické partnerství – globální zákaznické řešení.
Globální IT aliance.
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, Skandinávie, pobaltské státy,
Austrálie...).
z Unikátní mnohostranná spolupráce s partnery bez navýšení poplatků
za správu.
z Vyhrazené lokální kontakty.
z Harmonizované rámcové podmínky.

Výhody.
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 Harmonizované úrovně služeb.

z Globální široká podpora vysoké prodejnosti pro prodejce.

z Rychlé a efektivní eskalační body.

z Schopnost pracovat se špičkovými partnery všech
hlavních výrobců.

Mapa světa.
z Bechtle (09/2013)
z Atea (05/2014)
z Lexel (07/2014)
z JBS (01/2015)
z Datacentrix (02/2015)
z JOS (04/2015)
z Data#3 (01/2016)
z Microware (02/2016)
z Compucentro (02/2016)
z Agilant (12/2018)

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám rádi k dispozici. Protože dobrý servis funguje rychle a jednoduše.

KONTAK T
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 8:30 - 17:30 hodin

