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Jak prodávat notebooky ThinkPad – 14. díl
14. díl seriálu představí přenosné i kancelářské klávesnice a myši pro notebooky ThinkPad.

Náš pravidelný seriál pomáhá s prodejem zařízení ThinkPad,
jakož i služeb a příslušenství. Budete díky němu schopni zákazníkům
nabídnout přesně to, co potřebují, a to jak při koupi zařízení,
tak kdykoliv poté. Dokážete tak prodat a vydělat víc. Seriál se již
zabýval obecně značkou ThinkPad, technologiemi těchto legendárních
notebooků, zárukami a různým příslušenstvím, mezi kterým jsme
částečně otevřeli téma klávesnic a myší. Dnes se jim budeme věnovat
podrobněji – ukážeme si klávesnice a myši navržené pro notebooky
ThinkPad, a to jak v kancelářském, tak přenosném provedení na cesty.

Externí klávesnice jako v notebooku

Precision USB Mouse) i v bezdrátové variantě (ThinkPad Precision
Wireless Mouse). Designem i provedením plně odpovídají notebookům
ThinkPad (barvy: grafitová, nebo půlnoční černá pro klasické
notebooky ThinkPad, dále také žhavá rudá a ledově stříbrná pro
stylové notebooky ThinkPad řad E a S), s rozlišením senzoru 1 600 DPI
mají vysokou přesnost, kolečko podporuje rolování i naklápění a díky
plné velikosti se myš hodí na cesty i do kanceláře.
Dále Lenovo nabízí bezdrátovou myš ThinkPad Bluetooth Laser Mouse
s klasicky černým ThinkPad designem a povrchem příjemným na
dotyk, rovněž kolečkem s rolováním i naklápěním, laserovým senzorem,
vysokou citlivostí 1 200 DPI, vylepšenou technologií Bluetooth pro
dlouhou výdrž na baterie. Díky rozhraní Bluetooth je myš univerzální,
nevyžaduje externí přijímač a je možné ji připojit i k tabletu.

Doporučení pro zákazníka: Uživateli notebooku ThinkPad
doporučte myš z řady Precision, která se dokonale hodí k zařízení.
USB varianta je vhodná do kanceláře, bezdrátovou lze použít
i na cesty. Častým cestovatelům nebo uživatelům tabletů doporučte
bezdrátovou Bluetooth myš ThinkPad.

Nekompromisní klávesnice a myš do kanceláře
Lenovo k notebookům ThinkPad v minulých letech tradičně nabízelo
externí klávesnice, které kopírovaly vestavěnou klávesnici v samotném
notebooku s legendárním chodem, přesností a tvarem kláves.
Díky tomu může uživatel zvyklý na klávesnici ve svém notebooku
používat tu samou i během práce na stole s monitorem a notebookem
v dokovací stanici (viz minulý díl seriálu), bez nutnosti se přeučovat.
Klávesnice navíc nabízí také patentované polohovací zařízení
TrackPoint spolu se třemi tlačítky, je tak vhodná nejenom do
kanceláře, ale také na cesty, protože zastoupí i myš.

S příchodem nové generace notebooků ThinkPad s klávesnicemi
v ostrůvkovém provedení Lenovo aktualizovalo také klávesnici externí.
Úplnou novinkou však je, že kromě drátové USB verze (ThinkPad
Compact USB Keyboard with TrackPoint) přibyla v nabídce také
bezdrátová Bluetooth verze (ThinkPad Compact Bluetooth Keyboard
with TrackPoint, pouze v anglické variantě). Přestože obě klávesnice
nabízí velikost i rozložení jako na noteboocích ThinkPad, jsou
menší než předchozí generace, tedy ještě vhodnější pro přenášení.
Bezdrátovou verzi je díky univerzální technologii Bluetooth
E545 LAPTOP
s podporou NFC navíc možné bleskově připojit i k tabletu
(např. ThinkPad 8 tablet).

Doporučení pro zákazníka: Pokud zákazník vlastní notebook
ThinkPad a používá dokovací stanici, ocení externí klávesnici ve
stejném provedení jako klávesnice v notebooku. Zákazníkům s tablety
ThinkPad můžete klávesnici doporučit také, ať už na cesty, nebo práci
na stole, případně anglickou verzi bezdrátové Bluetooth varianty.
Lenovo Sport Backpack (0A33896 - Red); (0B47298 - Blue) ; Lenovo Sport Slimcase
(0A33897 - Red); (0B47230 - Blue) ; Lenovo Sport Messenger (0A33898 - Red);
(0B47299 - Blue)

Přesné, stylové myši do kanceláře i na cesty

Společnost Lenovo nabízí samozřejmě i tradiční variantu klávesnice
a myši do kanceláře, která nedělá kompromisy ve velikosti nebo
rozložení. Bezdrátová sestava Ultraslim Plus kombinuje ostrůvkovou
klávesnici s plnohodnotným rozložením i numerickou částí,
která vyjde vstříc zákazníkům často pracujícím s tabulkami a čísly,
a laserovou myš s vysokým rozlišením 1 600 DPI, kolečkem
s naklápěním a povrchem příjemným na dotyk. Jak klávesnice,
tak myš nabízí tradiční pracovní design v černé barvě s bílými
a červenými detaily. Miniaturní přijímač nezabírá prostor, úsporná
bezdrátová technologie zaručuje až roční výdrž klávesnice na baterii.

Doporučení pro zákazníka: Uživatelům, kteří vyžadují do
kanceláře k notebooku v dokovací stanici moderní, ale plnohodnotnou
klávesnici s myší v pracovním designu Lenovo, případně zákazníkům,
kteří často pracují s tabulkami a čísly, nabídněte bezdrátovou
sestavu Ultraslim Plus.

www.lenovo.com/support/cases

V příštím čísle:

Nové bezdrátové technologie, aneb jak zůstat se zařízením
ThinkPad neustále online s vysokou rychlostí
a jak snadno připojovat externí zařízení.

ThinkPad Precision Wireless Mouse - Midnight Black 0B47163; ThinkPad Precision
Wireless Mouse - Heatwave Red 0B47165; ThinkPad Precision Wireless Mouse - Frost
Silver 0B47167; ThinkPad Precision Wireless Mouse - Graphite Black 0B47168;
ThinkPad Precision USB Mouse - Midnight Black 0B47153

Speciálně pro notebooky ThinkPad Lenovo navrhlo novou řadu myší
Precision, které jsou dostupné v drátovém USB provedení (ThinkPad

ces to support and protect your ThinkPad Edge investment. Lenovo Services lets

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

