PŘÍLEŽITOST

Lenovo ThinkPad Akademie

Jak prodávat notebooky ThinkPad – 3. díl

V tomto díle se podíváme na unikátní funkce, technologie a „vychytávky“ notebooků ThinkPad, které je odlišují od ostatních notebooků. V našem seriálu,
který radí jak prodávat notebooky Lenovo ThinkPad, jsme si už stručně prošli jejich historii, rozdělení, značení a jednotlivé řady.
Dnes nadešel čas konkrétně se podívat na unikátní vlastnosti, které
dělají ThinkPad tím, čím je, a odlišují jej od ostatních notebooků.
Na vedlejší stránce najdete tabulku s přehledem všech řad a funkcí,
které nabízejí.

Speciální materiály
Tělo notebooků ThinkPad je vyztužené skelnými, optickými
a uhlíkovými vlákny, pod kterými se nachází tvrdá kovová kostra
(nazývaná RollCage) zajišťující vysokou tuhost a odolnost konstrukce.
Víko displeje je se základnou navíc spojené dvojicí masivních
ocelových pantů. Proto notebooky ThinkPad snesou i hrubší
zacházení.

Voděodolná klávesnice
Klávesnice v noteboocích ThinkPad jsou nejenom pohodlné, ale
rovněž voděodolné a pro případ polití vybavené odtokovými kanálky,
které tekutinu odvedou bezpečně ven z notebooku a ochrání citlivé
komponenty. Pro práci ve tmě může být klávesnice podsvícená nebo
osvětlená lampičkou ThinkLight nad displejem.

Ochrana pevného disku
Pevný disk s uživatelskými daty je v noteboocích ThinkPad chráněn
proti poškození nárazy nebo vibracemi díky systému aktivní ochrany
(Active Protection System). Ten neustále sleduje polohu notebooku, a
jakmile zjistí nebezpečí, zaparkuje čtecí hlavičky pevného disku, aby
nedošlo k jeho poškození.

Dvě polohovací zařízení
Všechny notebooky ThinkPad jsou vybavené jak standardním
touchpadem, tak patentovaným a profesionály uznávaným
TrackPointem, který urychlí pohyb kurzorem myši při psaní na
klávesnici, protože není nutné posouvat ruce.

Ventilátor tichý jako sova
Tvar lopatek ventilátorů v noteboocích ThinkPad se inspiroval
tvarem konců sovích křídel, aby byly co nejúčinnější a zároveň co
nejtišší. Díky tomu mají notebooky ThinkPad kvalitní a velice tiché
chlazení.

Univerzální šachta UltraBay
Tam, kde mají běžné notebooky optickou mechaniku, nabídne
ThinkPad univerzální šachtu UltraBay, do které je možné vložit
klasicky optickou mechaniku, nebo další pevný disk, přídavnou
baterii, případně záslepku pro odlehčení notebooku.

Vysoké zabezpečení
Data uložená v notebooku jsou v bezpečí díky speciálnímu
bezpečnostnímu TPM čipu. Notebooky ThinkPad jsou zároveň
vybavené čtečkou otisků prstů, která poslouží namísto hesel do
systému, aplikací nebo internetových stránek. Čtečka také dokáže
ověřeným otiskem notebook zapnout. Softwarově jsou notebooky
ThinkPad zabezpečeny díky aplikaci Password Manager, která nejen
zabezpečí přístup do vašeho notebooku, ale dokáže i zaznamenávat
hesla v aplikacích a na internetových stránkách.

ThinkVantage System Update: aktualizace Lenovo software
Aplikace System Update slouží k aktualizaci ovladačů, software
a firmware (BIOS) specifických pro notebooky ThinkPad. Aplikace
vám také pomůže při čisté instalaci Windows, kdy je ve většině
případů schopná vyhledat a nainstalovat všechny potřebné ovladače
a programy od společnosti Lenovo do jinak čistého počítače.

Lenovo Solution Center: Diagnostika a stav počítače
Technologie Solution Center, která slouží jako jednotné centrum,
sleduje stav počítace a hlásí případné problémy, navíc i pomůže
s jejich řešením. Oproti Toolboxu působí jednodušeji a celkově vše
lépe vysvětluje, což odpovídá zaměření na běžné uživatele.

V příštím čísle:

Odolnost notebooků ThinkPad dle norem americké armády. Jaké
testy prováděla americká armáda na noteboocích ThinkPad a kterými
specifikacemi „MIL-SPEC“ prošly?

Předchozí díly ThinkPad Akademie lze stáhnout na: www.lenovo.cz/akademie
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