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Jak prodávat notebooky ThinkPad – 8. díl

V osmém dílu seriálu vám představíme doporučené příslušenství pro notebooky ThinkPad, které můžete nabídnout zákazníkovi již při prodeji
nebo kdykoliv dodatečně.
V minulých dílech seriálu jsme se věnovali především
vlastnostem notebooků ThinkPad, v posledním díle jsme navíc
představovali novou, revoluční generaci těchto pracovních strojů.
Dnes odhlédneme od samotných notebooků a zaměříme se na
doplňky, které jsou vhodné při práci s nimi. Zároveň poradíme,
jaké příslušenství je pro daného zákazníka nejvhodnější.

Baterie snadno rozlišíte podle symbolů „plus“. Bez tohoto symbolu
jsou základní baterie, jedno a dvě „plus“ indikují vyšší kapacitu.
Například model baterie 44 je základní, model 44+ je rozšířený
a 44++ je nejsilnější variantou.
Pro dobíjení notebooku na cestách Lenovo nově nabízí menší a lehčí
nabíječky, případně adaptéry do auta. Nezapomeňte však, že nové
notebooky ThinkPad jsou vybavené menším, plochým napájecím
konektorem.
Doporučení pro zákazníka: Pro zákazníka, který s notebookem často
cestuje, je nutná dlouhá výdrž na baterii. Nabídněte proto silnější,
případně přídavnou baterii spolu s lehčím a skladnějším napájecím
adaptérem pro snadné přenášení.

Kabely a redukce: vše připojí
Lenovo nabízí k notebookům ThinkPad celou škálu originálních
redukcí, adaptérů a kabelů, které se pohodlně vejdou do brašny.

Dokovací stanice: pohodlí stolního počítače
Díky dokovací stanici dodáme notebooku pomocí jediného
konektoru pohodlí stolního počítače s klávesnicí, myší, monitorem,
reproduktory, drátovou sítí, tiskárnou a mnohým dalším, k tomu ještě
notebook nabijeme.
Společnost Lenovo nabízí ke všem notebookům ThinkPad dokovací
řešení. Pro klasické notebooky ThinkPad (řady L, T, X a W) jsou
k dispozici mechanické dokovací stanice, do kterých se notebook
snadno vloží. Je možné vybrat ze tří modelů v závislosti na
konektorové výbavě. Nové dokovací stanice (pro notebooky ThinkPad
s koncovkou 40, např. T440) nabízí až třikrát více rychlých konektorů
USB 3.0 a větší rozmanitost obrazových výstupů.

Ultrabooky a jiné tenké notebooky často disponují zmenšenými
verzemi konektorů (např. mini-HDMI, mini-DisplayPort či mini-VGA),
které je nutné redukcí rozšířit na verze s plnou velikostí. Pokud
notebook nabízí pouze jeden obrazový výstup, není nic jednoduššího
než nabídnout jeho rozdvojku. Tenké notebooky obvykle nenabídnou
ethernetový konektor – Lenovo nabízí USB adaptér.
Doporučení pro zákazníka: Každý skladný notebook musí dělat
kompromisy v nabídce konektorů. Aby se zákazník nedostal do
situace, že nebude moci na schůzce či prezentaci připojit obrazovku
nebo drátovou síť, ocení originální kabely a redukce Lenovo.

Notebooky ThinkPad, které disponují konektorem OneLink (nové
modely řad E a S), obslouží dokovací stanice ThinkPad OneLink
Dock. Pro ostatní notebooky (např. X1 Carbon) je k dispozici
univerzální ThinkPad USB 3.0 Dock, který se připojuje pomocí USB
3.0 rozhraní. Jako jediný však nenabídne nabíjení notebooku.
Doporučení pro zákazníka: Pokud zákazník často pracuje
s notebookem na jednom místě (kancelář, pracovna), ocení možnost
snadno zvýšit pohodlí rozšířením o periferie, jako jsou monitor,
klávesnice a myš. V závislosti na typu notebooku a potřebách mu
nabídněte jednu z dokovacích stanic Lenovo.

Klávesnice, myši, brašny a batohy
Lenovo k notebookům ThinkPad nabízí designové myši a klávesnice
pro pohodlné psaní. V drátovém, ale i bezdrátovém provedení,
miniaturní na cesty i velké na stůl. Existují klávesnice přesně
kopírující tu v notebooku včetně TrackPointu, případně klasické
klávesnice s čtečkami čipových karet nebo otisků prstů.
Pro ochranu notebooku během cestování nebo přenášení existuje
nepřeberné množství brašen, tašek a batohů opět v barvách, stylech
a provedeních odpovídajících nejen samotným notebookům, ale účelu
použití – od barevných batohů až po kožené profesionální brašny.

Baterie a nabíječky: delší výdrž, menší adaptéry
Pro notebooky ThinkPad jsou kromě základních baterií k dispozici také
varianty s vyšší kapacitou. Nové modely notebooků ThinkPad navíc
nabízí možnost výměny baterie za provozu (technologie Power Bridge).

V příštím čísle:
Výběr monitorů, které můžete nabídnout spolu s notebooky ThinkPad
v závislosti na požadavcích zákazníka.
Předchozí díly ThinkPad Akademie lze stáhnout na: www.lenovo.cz/akademie

