PŘÍLEŽITOST

Lenovo ThinkPad Akademie

Jak prodávat notebooky ThinkPad – 9. díl
V devátém dílu seriálu se zabýváme monitory, kterými můžeme vybavit notebook ThinkPad v kanceláři, ale dokonce i na cestách.

Pro notebooky ThinkPad společnost Lenovo vyrábí širokou paletu
příslušenství, které jim stylem i provedením přesně odpovídá.
V minulém dílu tohoto seriálu, který pomáhá a radí, jak
efektivně prodávat notebooky ThinkPad, jsme se obecně zabývali
příslušenstvím, které doporučujeme k notebooku ThinkPad
nabídnout. Dnes se zaměříme specificky pouze na jednu oblast:
monitory, a to jak do kanceláře, tak na cesty.

Monitory do kanceláře
V minulém čísle jsme si objasnili, že Lenovo nabízí dokovací řešení
pro všechny notebooky ThinkPad. To proto, aby uživatel po příchodu
do kanceláře či pracovny snadno připojil veškeré příslušenství.
Kromě klávesnice a myši je to nejčastěji monitor – vždy je
pohodlnější, ale hlavně ergonomičtější pracovat s optimálně velkým
monitorem ve zdravé poloze.
Lenovo obecně nabízí dvě skupiny monitorů – řadu LS, která se
zaměřuje především na multimédia, a profesionální řadu ThinkVision
LT, určenou do pracovního prostředí. Proto většina modelů řady LT
umožňuje nastavit výšku, náklon a otočení obrazovky. Monitory
s koncovkou „z“ v sobě zahrnují také reproduktory a webovou kameru –
jsou tak plně připraveny pro videohovory a zároveň zabírají méně
místa na stole.

LT2934z: dva monitory v jednom
Monitor ThinkVision LT2934z je unikátní profesionální monitor pro
náročné se zřídka používaným poměrem stran 21:9. Kombinuje
v sobě prakticky všechny výhody monitorů Lenovo: nabízí obrovskou
pracovní plochu s úhlopříčkou 29", vysoké rozlišení 2 560 × 1 080 bodů
(což odpovídá dvěma klasickým kancelářským monitorům vedle sebe),
vysoce kvalitní AH-IPS displej, vestavěnou Full HD webovou kameru,
dvojici reproduktorů a profesionální stojan s možností nastavení
výšky, sklonu a otočení.

Doporučení pro zákazníka: ThinkVision LT2934z je ideálním
monitorem do náročného prostředí moderních kanceláří, kde nahradí
dvojici monitorů, reproduktory i webovou kameru, navíc přinese díky
AH-IPS displeji kvalitní obraz.

LT1423p: monitor na cesty
Pro zákazníky, kteří často cestují, ovšem neobejdou se bez pohodlí
druhé obrazovky, nabízí Lenovo již druhou generaci přenosného
displeje, model ThinkVision LT1423p. Jedná se o 13,3" vysoce kvalitní
AH-IPS přenosnou obrazovku s nadstandardním rozlišením
HD+ (1 600 × 900 bodů) v drátovém (USB 3.0), ale také bezdrátovém
provedení, která zároveň nabízí dotykovou vrstvu s podporou
přesného zadávání perem včetně rozpoznání tlaku. Displej je
překrytý tvrzeným sklem Gorilla Glass, které zabraňuje poškození,
poškrábání a oděrkám během přenášení.
Monitory Lenovo mají úhlopříčky od 17" do 30". Většina displejů
je již širokoúhlá (16:9, 16:10, případně 21:9), a je na nich tak možné
pracovat například se dvěma aplikacemi vedle sebe. Lenovo však
stále nabízí také klasické displeje s poměrem stran 4:3, resp. 5:4.
Vedle klasických monitorů jsou k dispozici také modely s technologií
zobrazení IPS, která nabízí vyšší kvalitu barev, lepší kontrast a také
široké pozorovací úhly. Takové monitory jsou určené pro práci
s grafikou, případně pro konstruktéry a návrháře.

Doporučení pro zákazníka: Pro běžnou kancelářskou práci můžete
nabídnout základní 17" nebo 19" monitor s klasickým poměrem stran.
Pro náročnější práci, případně pokud zákazník často pracuje s více
aplikacemi najednou, doporučujeme širokoúhlý monitor
s úhlopříčkou 22" až 24". Grafikům nebo návrhářům nabídněte
24" nebo větší monitor s kvalitní IPS obrazovkou a vysokým
rozlišením.

Díky dosahu až 8 metrů a výdrži až 4 hodiny na baterii poslouží také
jako náhrada tabletu.

Doporučení pro zákazníka: Špičkový přenosný monitor ThinkVision
LT1423p je určený pro zákazníky, kteří potřebují na cestách druhou
obrazovku k notebooku s vysokou kvalitou obrazu a přesným,
dotykovým ovládáním perem.

V příštím čísle:
Výhody, vlastnosti, funkce a přehled dotykových a konvertibilních
notebooků ThinkPad.
Předchozí díly ThinkPad Akademie lze stáhnout na: www.lenovo.cz/akademie

