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DO TĚCHTO VZORŮ PROSÍME NIC NEVYPLŇUJTE


*Vyplnění údajů označených hvězdičkou je pro přihlášení produktu nezbytné.
Prosíme o pečlivé vyplnění. Uvedené údaje slouží jako podklad pro hodnocení produktu
i pro jeho prezentaci v případě postupu do finále.



*Typ produktu: 
notebook

*Název produktu + přesné označení verze:
Gomg 6588

*Termín uvedení na český trh (nesměl být uveden dříve než 1. 9. 2010):
listopad 2010

*Kategorie (podtrhněte): software – hardware – řešení – služba


Navrhovaná (sub)kategorie:
přenosné počítače

*Výrobce:
Gomg

Webová stránka výrobce:
www.gomg.com

*Přihlašovatel:
Prodeex

Webová stránka přihlašovatele:
www.prodeex.cz

*Vztah přihlašovatele k produktu:
distributor

*Způsob využití produktu (max. 600 znaků včetně mezer):
Notebook Gomg 6588 lze díky jeho vysokému výkonu a velkému kvalitnímu displeji využít ke všem činnostem prováděným na běžném stolním PC. Nízká hmotnost a široké možnosti konektivity dělají z tohoto přístroje ideálního zástupce kategorie Výkonná kancelář na cestách.

*Základní popis produktu (max. 600 znaků včetně mezer):
Standardní konfigurace notebooku Gomg 6588 obsahuje procesor Intel Core i5 běžící na frekvenci 3,2 GHz, grafickou kartu GeForce Go 7950 GTX s 512 MB RAM, 4 GB RAM a 500GB pevný disk. Disponuje displejem s úhlopříčkou 17“ a nativním rozlišením 1920 x 1200 bodů. Notebook je schopen komunikovat prostřednictvím technologií Wi-Fi a Bluetooth, je vybaven čtečkou paměťových karet a nabízí rozhraní DVI, S-Video, modem, gigabitový Ethernet a čtyři USB 2.0. Součástí dodávky je operační systém Windows Vista (anglická verze).

*Zajímavé vlastnosti produktu – výhody oproti konkurenčním produktům 
(max. 400 znaků včetně mezer – formou výčtu, max. 10 položek):
- velká kapacita paměti - 4 GB
- velká kapacita disku - 500 GB
- velký a kvalitní displej
- nízká hmotnost - 2 258 gramů
- příznivá cena a dlouhá záruka

Záruka:
3 roky, oprava u prodejce do 2 pracovních dní


Cena (k datu přihlášení, bez DPH):
20 400 Kč


Další údaje:
Kromě údajů v tomto formuláři je vhodné přiložit fotografii produktu (případně screenshot nebo logo, akceptovat lze i schéma – tam, kde to dává smysl – tedy například u komplexního řešení). Všechny tyto dokumenty prosím posílejte ve zvláštních souborech - nevkládejte je do dokumentu ve Wordu!

Kromě výše uvedených údajů lze pro usnadnění hodnocení produktu zaslat (nebo uvést odkazy na web)
i další informace – například případové studie, white papery, výsledky benchmarků apod.
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