ThinkSmart
View
ThinkSmart View to inteligentniejsza
technologia, która całkowicie zmieni sposób,
w jaki pracuje Twój personel, kiedy tylko
zacznie jej używać. Ten rewolucyjny asystent
osobistej produktywności uwalnia
pracowników od zadań związanych
z zarządzaniem komputerem, aby wreszcie
mogli osiągnąć pełną wydajność i skutecznie
współpracować. Inteligentne urządzenie
ThinkSmart View, zbudowane na przyjaznej
dla użytkownika platformie Microsoft Teams,
pozwala skupić się na pracy, podczas
gdy samo obsługuje konferencje wideo,
przeglądanie treści i znacznie więcej.
Od dyrektorskich gabinetów do
zdalnych biur i wspólnych przestrzeni,
ThinkSmart View zmieni sposób pracy
indywidualnej i zespołowej, oferując
urządzenie, które działa lepiej,
wspomagając komputery pracowników.

ThinkSmart View
INTELIGENTNA PRACA ZACZYNA SIĘ TUTAJ
ThinkSmart View to inteligentne urządzenie biurowe, które ma nieograniczony potencjał
wspomagania efektywniejszej pracy z niemal każdego miejsca. Od biur prywatnych i domowych
do wspólnych przestrzeni roboczych i kabin do prywatnych rozmów, pracownicy będą cieszyć się
większą produktywnością i łatwiejszą współpracą. Urządzenie umożliwia też szybkie, bezpieczne
i łatwe współdzielenie stanowisk pracy.

NAJWYŻSZA PRODUKTYWNOŚĆ
Dzięki takim funkcjom, jak rozpoczynanie spotkań Microsoft Teams jednym dotykiem, oraz innym
zawsze dostępnym narzędziom ThinkSmart View pomaga Twoim pracownikom w pełni
wykorzystać dzień pracy. W połączeniu z komputerem urządzenie ThinkSmart View może służyć
do rozmów głosowych i wideo, przeglądania treści i nie tylko, pozwalając wykorzystać komputer
do robienia notatek lub innych zadań. Specjaliści IT również pracują wydajniej dzięki wsparciu,
jakie na każdym kroku zapewniają usługi Lenovo Smart Office Professional Services*.

PRACA ZESPOŁOWA
Jako wyspecjalizowane urządzenie Microsoft Teams gotowe do obsługi połączeń głosowych,
ThinkSmart View oferuje przyjazny, znajomy interfejs do współpracy między członkami zespołu
oraz spotkania ukierunkowane na treść za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams IP Phone.
W miejscach prywatnych pracownicy będą cieszyć się klarownym dźwiękiem dzięki wbudowanym
mikrofonom i głośnikom wysokiej jakości. W miejscach publicznych zestaw głośnikowy Lenovo
ThinkPad X1 z aktywną redukcją szumów* zwiększy produktywność pracowników, których nie
będą rozpraszać rozmowy głosowe i wideo prowadzone przez sąsiadów.

PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO
Za sprawą wbudowanej osłony kamery, przycisku do wyciszania mikrofonu oraz 4-cyfrowego
kodu PIN urządzenie ThinkSmart View oferuje bezpieczeństwo i produktywność zarówno podczas
użytkowania, jak i w spoczynku.
* opcjonalnie

Professional Services
Personalizowane, kompleksowe wsparcie,
które pozwala w pełni wykorzystać
inwestycję w ThinkSmart View

analiza
wdrożenia
konserwacja
szkolenia
wsparcie u klienta

ThinkSmart View

wydajność

opcjonalne usługi

Qualcomm® Snapdragon™ 624, osiem rdzeni A53 1,8 GHz,
14 nm

Usługi Lenovo Smart Office Professional Services oferują
personalizowane, kompleksowe wsparcie, które pozwala
w pełni wykorzystać inwestycję w ThinkSmart View.

SYSTEM OPERACYJNY

ANALIZA

PROCESOR

AOSP 8.1

5 MP 720p szerokokątna z osłoną zapewniającą prywatność

Lenovo pomaga zidentyfikować kwestie, które mogą
utrudnić wdrożenie, przeprowadzając szczegółową
analizę potencjalnych problemów oraz przygotowując
końcowy raport.

PAMIĘĆ OPERACYJNA

WDROŻENIE

KAMERA

4 GB

PAMIĘĆ MASOWA

8 GB

Od wirtualnej instalacji do pomocy przy integracji, Lenovo
dba o to, aby urządzenia ThinkSmart działały optymalnie
w Twoim środowisku biurowym.
KONSERWACJA

ZASILACZ SIECIOWY

Zasilacz sieciowy 20 V
DŹWIĘK

Pełnozakresowe głośniki 1,75” 10 W z dwoma pasywnymi
tweeterami; 2 z 360-stopniowa macierz mikrofonowa
z przyciskiem wyciszania Opcjonalnie możliwość
podłączenia zestawu słuchawkowego Lenovo
ThinkPad X1 z aktywną redukcją szumów

łączność
WIFI

WLAN 802.11 AC
2,4G / 5G
MIMO
Bluetooth® 4.2

wygląd
EKRAN

8” HD (1280 × 800) IPS z panelem dotykowym
WYMIARY (W X D X H)

142,21 × 263,21 × 125–111,36 mm
5,60 × 10,36 × 4,92–4,38 cala
WAGA

1 kg / 2,2 funta

akcesoria

Nasze zrozumiałe wskazówki, zdalne kontrole i pomoc
z bieżącymi poprawkami oraz aktualizacjami
zabezpieczeń eliminują stres podczas modernizowania
i wymiany urządzeń.
SZKOLENIA

Lenovo pomaga wyjaśnić wszystkim pracownikom –
zespołom IT i AV, użytkownikom końcowym i kadrze
kierowniczej – jak w pełni wykorzystać nową technologię.

ZESTAW SŁUCHAWKOWY LENOVO THINKPAD X1
Z AKTYWNĄ REDUKCJĄ SZUMÓW
PN: 4XD0U47635

Te lekkie i stylowe słuchawki zapewniają profesjonalną
jakość konferencyjnego dźwięku z ustawieniami ANC/ENC.
Można je podłączać lub ładować przez USB C
lub Bluetooth® 5.

WSPARCIE U KLIENTA

Lenovo zapewnia obsługę najwyższej klasy poprzez
wyznaczonego specjalistę, który może zająć się fizyczną
instalacją, konfiguracją oraz rozwiązywaniem problemów
z urządzeniami.
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