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Lenovo Think Akademie

Cenově dostupný pracovní notebook Lenovo B50-70

Jak prodávat zařízení Think – 18. díl

Plnohodnotný pracovní notebook za hubičku

Dnešní díl věnujeme pracovním tabletům ThinkPad a jejich příslušenství.

Vítejte u dalšího dílu našeho seriálu, který vám pravidelně
přináší informace a novinky ze světa pracovních zařízení Lenovo
ThinkPad. Ode dneška seriál rozšiřuje svůj záběr – kromě
pracovních notebooků, konvertibilních zařízení a tabletů ThinkPad
se od nynějška bude zabývat celou rodinou profesionálních
produktů Think, tedy také stolními počítači, pracovními stanicemi
nebo monitory a také veškerým jejich příslušenstvím.
V dnešním díle navážeme na téma 12. dílu, protože se blíže
podíváme na pracovní tablety ThinkPad 8 a zbrusu nový
ThinkPad 10.

(PN: 4X90G54343) a ThinkPad USB 3.0 Docku (PN: 0A33971)
můžete k tabletu připojit klávesnici, myš, ethernet, ale také
monitor, přitom tablet ještě nabíjet.

Nabídnout pracovní notebook v nízké cenové hladině vždy znamenalo dělat jeden kompromis za druhým. Společnost Lenovo tomu však chce učinit
přítrž – model B50-70 nabídne kompletně matné provedení včetně displeje, plnou pracovní výbavu, zabezpečení, výkon a unikátně také dokovací
řešení OneLink. To z notebooku Lenovo B50-70 dělá špičku ve své kategorii!
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Tablet lze použít na práci

Už od uvedení svého prvního zástupce v roce 2011 tablety
ThinkPad úspěšně boří zažitý mýtus, že tablet nelze použít
pro opravdovou práci, a to díky digitizéru s perem a celé řadě
speciálně navržených doplňků. Díky své příslušnosti k rodině
ThinkPad disponují kvalitním, kovovým provedením a tvrzeným
sklem pro ochranu displeje. Letos poprvé navíc Lenovo nabízí
dva modely současně, aby si mohli vybrat jak zákazníci
vyžadující vysokou mobilitu, tak ti, co potřebují univerzální
zařízení na cesty.

ThinkPad 8 Tablet: do ruky i do kanceláře

Menší z dvojice, ThinkPad 8 Tablet, je 8,3", tedy velmi kompaktní
tablet s plnohodnotným operačním systémem Windows 8
a jemným rozlišením 1 920 × 1 200 bodů. Díky tomu můžete
i na malém zařízení, které se snadno vejde do ruky, spouštět
všechny aplikace, na které jste zvyklí, včetně kancelářské sady
Microsoft Office (verze 365 předinstalovaná spolu s Windows 8),
případně se s Windows 8 Pro připojit k firemní doméně. Tablet
je vybavený bezpečnostním TPM čipem pro zabezpečení dat,
volitelně je k dispozici 3G nebo LTE modem pro rychlý přístup
k internetu odkudkoliv.

Pouzdra a kryty

Pro ochranu tabletu na cestách slouží lehký, elegantní kryt
ThinkPad 8 Quickshot Cover (PN: 4X80E53053), který chrání
displej zařízení, ovšem disponuje také ohebným rohem
pro fotoaparát. Ten se automaticky po odklopení rohu spustí, a tak
jste ihned připraveni k focení. Pro kompletní ochranu tabletu i při
nárazech a pádech slouží třívrstvé pouzdro ThinkPad 8 Protector
(PN: 4X40E65915) z kombinace plastu, pěny a silikonu. Součástí
je i praktický sklopný stojánek.

Po příchodu do kanceláře

Ač se to zdá neuvěřitelné, malý ThinkPad 8 Tablet můžete
díky úspornému, ovšem čtyřjádrovému procesoru používat
také v kanceláři jako náhradu stolního počítače. Díky kombinaci
ThinkPad 8 USB 3.0 Y kabelu

ThinkPad 10: na cesty i na stůl

Úplně novým přírůstkem do rodiny pracovních tabletů ThinkPad
je ThinkPad 10 Tablet, který nabízí stejné výhody a možnosti jako
menší ThinkPad 8 Tablet – plnohodnotný operační systém Windows 8
se všemi aplikacemi, na které jste zvyklí, dotykový displej volitelně
s digitizérem a perem, zabezpečení skrze TPM čip a volitelně
také čtečku otisků prstů. Díky tomu, že je ThinkPad 10 Tablet
vybavený větším, 10,1" displejem s rozlišením 1 920 × 1 200 bodů
a inteligentnímu příslušenství, dokáže na cestách snadno nahradit
i klasický notebook. I v tomto případě je volitelně k dispozici 3G
nebo LTE modem pro rychlé internetové připojení odkudkoliv.

S tabletem na cestách

I k většímu modelu ThinkPad 10 Tablet je k dispozici inteligentní
pouzdro ThinkPad 10 Quickshot Cover (PN: 4X80E76538),
které chrání displej. Po odklopení automaticky aktivuje
displej a chrání zadní stranu s fotoaparátem. Zde lze odklopit
růžek a fotoaparát aktivovat. Pouzdro rovněž slouží jako stojánek
pro práci s tabletem na stole.
Aby mohl tablet plnohodnotně nahradit na cestách notebook, nabízí
Lenovo klávesnici ThinkPad 10 Ultrabook Keyboard (PN: 4X30E68109)
s ergonomickými, ostrůvkovými klávesami, vyhrazeným touchpadem
a úložištěm pro stylus.

Na stole v dokovací stanici

Po příchodu do kanceláře je možné ThinkPad 10 Tablet díky
dokovacímu konektoru vložit do nativní dokovací stanice ThinkPad
Tablet Dock (PN: 4X10E76521), která malý a skladný tablet nejenom
nabije, ale také v mžiku rozšíří o tři USB 3.0 konektory, gigabitový
ethernet a plnohodnotné HDMI pro připojení externího monitoru
i se zvukem.

Rozšíření záruky

Pro maximální ochranu je možné základní záruku obou tabletů
rozšířit až na tři roky včetně ADP, tedy krytí neúmyslného
náhodného poškození pádem, elektrickým šokem nebo tekutinou.

V příštím čísle: ThinkCentre: stolní počítače stále mají

své místo na světě!
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DOKOVÁNÍ
ONELINK
PLNOHODNOTNÁ
KLÁVESNICE
Za poslední roky jsme si zvykli na to, že pracovní notebooky
v nízkých cenových kategoriích přináší jeden kompromis za druhým.
Když je notebook levný, má obvykle lesklý povrch. Pokud už najdeme
matný model, má alespoň lesklý displej, který není vhodný
pro práci, nebo mu chybí čtečka otisků prstů, případně kvalitní
klávesnice. A dokování? To je přeci funkce určená jen pro drahé,
profesionální stroje!
Společnost Lenovo ovšem přichází na český trh s modelem B50-70,
cenově dostupným pracovním notebookem, který dává všem těmto
prehistorickým názorům a zvyklostem sbohem. Navíc je k dispozici
v široké škále konfigurací, ze kterých si vybere (téměř) každý.

Praktické provedení

Vzhled notebooku Lenovo B50-70 cílí na maximální praktičnost.
Na jeho površích proto nenajdeme žádné barevné ani lesklé
prvky, naopak celé tělo zařízení má černé, matné provedení,
které tak nejenom úspěšně maskuje případné oděrky či škrábance
z běžného používání, ale také na něm nezůstávají otisky prstů.
Stejně tak je matný i 15,6" displej, který je volitelně dostupný buď
v HD (1 366 × 768), nebo plném Full HD (1 920 × 1 080) rozlišení.
Vzhledem ale praktické provedení nekončí. Notebook nabídne
plnohodnotnou klávesnici s numerickým blokem AccuType
v ostrůvkovém provedení, jejíž klávesy jsou ergonomicky
tvarované pro minimum překlepů. Potěší klasický touchpad
se dvěma vyhrazenými, fyzickými tlačítky.

Pracovní výbava

Pracovní notebook musí nabídnout adekvátní, pracovní výbavu.
V tomto ohledu notebook Lenovo B50-70, vzhledem ke své ceně
a kategorii, skutečně exceluje. Vedle čtečky otisků prstů, která
je doplněna o pokročilý software pro její správu, najdeme na levém
boku notebooku dokovací konektor OneLink, který zajistí připojení
monitoru, veškerého příslušenství, sítě, ale také nabíjení jedním
kabelem díky dokovacím stanicím OneLink.
Pro kvalitní webové konference nechybí ani HD webová kamera
s reproduktory s certifikací Dolby® Advanced Audio™.

ČTEČKA OTISKŮ
PRSTŮ
O bezdrátové připojení se volitelně postarají Wi-Fi b/g/n/ac
a Bluetooth 4.0 adaptéry. Na baterii přitom notebook
vydrží až šest hodin.

Výkon a výbava na přání

Lenovo B50-70 je k dispozici v široké škále konfigurací, každý
si tak najde tu, která bude ideálně splňovat požadovaný poměr
ceny, výbavy a výkonu. Z procesorů jsou k dispozici úsporné
ULV verze Intel Celeron, dostupné jsou však také modely
s plnohodnotnými procesory Intel Core až i7 čtvrté generace.
Nejvyšší konfigurace nabídnou až 16 GB RAM a dedikované
grafické karty NVIDIA, nebo AMD. Nechybí podpora pro hybridní
SSHD disky s až 1TB kapacitou, zmíněné Full HD displeje
a volitelně také DVD mechaniku.

Proč prodávat notebooky Lenovo:
•
•
•
•

stabilní a rychle rostoucí značka
podpora obchodního týmu výrobce a distributorů
pomoc výrobce při účasti ve výběrových řízeních
možnost zvýšení zisku prodejem originálního příslušenství

Argumenty pro koncového zákazníka:
•
•
•
•
•

praktické, matné provedení
plnohodnotná klávesnice a touchpad s vyhrazenými tlačítky
matný displej s až Full HD rozlišením
čtečka otisků prstů a dokovací konektor OneLink
široká škála konfigurací s různým poměrem ceny a výkonu

Obrázky, datasheety a další zdroje na: www.lenovo.cz/b50

Autorizovaní distributoři v ČR:

AT Computers, SWS, Tech Data Distribution

Autorizovaní distributoři v SR:

ASBIS SK, eD‘ system Slovakia

