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Jak prodávat notebooky ThinkPad – 2. díl
Druhý díl se zabývá konkrétními řadami notebooků ThinkPad a ThinkPad Edge, ale také tím, komu je nabídnout.
V minulém díle našeho seriálu jsme si představili historii, základní
rozdělení a jednotné značení těchto notebooků. Dnes se naučíme
orientovat v jednotlivých modelových řadách a u každé si uvedeme,
pro jaké použití se hodí a jakému zákazníkovi ji nabídnout.

ThinkPad – na stůl i na cesty
Řada T – legendární pracovní notebook
Vlajkovou lodí klasických pracovních notebooků ThinkPad je řada T.
Nabídne 20 let zdokonalovanou konstrukci kombinující vyztužené
plasty a hořčíkovou kostru, uživateli oceňovanou klávesnici,
špičkové zabezpečení a tvar navržený pro pohodlnou práci. Díky své
spolehlivosti a odolnosti se dokonale hodí do tvrdých pracovních
podmínek. ThinkPady řady T si své zákazníky najdou mezi
nejnáročnějšími uživateli, manažery, ale mohou být také všestranným
pracovním notebookem ve velkých společnostech.
ThinkPady T jsou k dispozici v klasickém 14" a 15,6" provedení
(T430, T530). Manažerskou špičku pak představuje tenčí a lehčí
14" model T430s (respektive jeho nástupce T431s), v nabídce je také
pracovní Ultrabook T430u.

Řada X – obchodní cestující
Notebooky speciálně navržené pro časté a náročné přenášení
najdeme v řadě X. Kromě odolné, avšak přesto lehké konstrukce
se pyšní vysokou výdrží na baterii, plnohodnotnými klávesnicemi,
vysokým zabezpečením, ale také outdoorovými displeji určenými pro
práci venku. Jsou určeny pro uživatele, kteří tráví většinu času na
cestách, ovšem v malém a lehkém těle očekávají notebook
s plnohodnotným výkonem, výbavou a špičkovou odolností.
Tradiční ThinkPady X mají standardně úhlopříčku 12,5" a nabízejí
se v klasickém provedení (X230), ale také s otočným dotykovým
displejem a se stylusem (X230t). Nejnovější inovaci představuje
unikátní Ultrabook X1 Carbon s konstrukcí z karbonových vláken,
díky čemuž může být lehčí a tenčí, navíc nabídne v 13" těle
14" displej.

Řada L – základní pracovní notebook
Řada L představuje základní řadu notebooků ThinkPad
v jednodušším, přesto spolehlivém provedení, které stále zachovává
typické vlastnosti notebooků ThinkPad. V řadě L najdeme ideální
stroje do kanceláře pro malé a střední společnosti, podnikatele
a živnostníky, kteří dbají na maximální užitek při minimálních
nákladech. ThinkPady L jsou k dispozici v 14" a 15,6" provedení
(L430, L530).

Řada W – nekompromisní výkon na cesty
V řadě W najdeme mobilní pracovní stanice s designem a konstrukcí
ThinkPadů T, ovšem s nekompromisním výkonem a výbavou, které
přesahují notebookový standard. Tyto notebooky jsou přímo navržené
pro grafiky, konstruktéry, designéry ve 3D nebo filmové tvůrce.
ThinkPad W je k dispozici výhradně v 15,6" provedení (W530)
a představuje jednu z nejmenších a nejvýkonnějších mobilních
pracovních stanic na trhu.

ThinkPad Edge – na práci i zábavu
Řada E – práce i zábava se stylem
Cenově dostupné notebooky pro práci, ale také zábavu (díky
multimediální výbavě) v různých barevných provedeních představuje
řada E mezi ThinkPady Edge. Díky svému zaměření a příznivé ceně
jsou ideální jak pro živnostníky, tak studenty.
ThinkPady Edge řady E jsou k dispozici ve čtyřech velikostech:
snadno přenosné 11,6" (E130) a 13,3" (E330) varianty, ale také
klasické 14" (E430) a 15,6" (E530) stroje. Jsou k dispozici s černým,
červeným nebo modrým víkem displeje.

Řada S – stylové pracovní notebooky
Prémiovou řadou, která se pyšní luxusním vzhledem v tmavě kávové
barvě, tenkým provedením a kovovou konstrukcí, je v celé rodině
ThinkPad řada S. Zaujme každého, kdo notebook používá nejenom
k práci, ale také jako stylový doplněk.
Mezi ThinkPady Edge S najdeme 12,5" (S230) a 14" (S430) notebooky
klasické konstrukce, ale také ThinkPad Twist (S230u) s otočným
dotykovým displejem.

V příštím čísle:
Technologické „vychytávky“ notebooků ThinkPad. Jaké technologie
a funkce je odlišují od ostatních notebooků?

Všechny klasické notebooky
ThinkPad jsou dokovatelné.
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