
Osobní skener
Fujitsu ScanSnap 
iX100
Kategorie: Hardware
Fujitsu Limited
www.fujitsu.com
Přihlašovatel: Infomatic
www.infomatic.cz
value added distributor

Použití produktu: Fujitsu ScanSnap iX100 je osobní dokumentový skener se zabudovanou Wi -Fi. Tento nejlehčí (400 g) a zároveň nej-
rychlejší skener umožňuje skenovat opravdu chytře! Ať už jste doma, v kanceláři nebo na služební cestě, Fujitsu iX100 během několika 
vteřin umožní naskenovat vizitky, průkazy, formuláře, účtenky, smlouvy nebo jakékoliv jiné dokumenty na e -mail nebo přímo do tele-
fonu. Jeho využití je tak opravdu rozmanité: přes účetní, obchodní, finanční či právní oddělení firem až po státní správu, školy, banky či 
nemocnice.

Popis produktu: Osobní dokumentový skener zvládne naskenovat běžný dokument formátu A4 do pěti vteřin. Výsledný soubor dokáže 
bezdrátově odeslat do nejrůznějších aplikací nebo přímo do vašeho počítače. Umí naskenovat i dokument o velikosti A3 (automaticky 
spojit dvě A4 k sobě). K výhodám patří i schopnost skenování dvou menších dokumentů (např. vizitek) současně. Na jedno nabití 
zvládne naskenovat zhruba 260 dokumentů.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Nejlehčí dokumentový skener na trhu (400 g)
 ■ Vysoký výkon a kvalita obrazu
 ■ Wi -Fi, pokud nemáte signál, sám tuto funkci převezme
 ■ GI procesor a lithiová baterie, která vydrží až 500 nabití
 ■ Skenuje formáty od vizitky až po dokumenty 

formátu A3
 ■ Export do e -mailu, adresáře, MS Office, 

do Evernote, do GoogleDocs nebo 
přímo do interního softwaru

Záruka: 2 roky

Cena (bez DPH): 6 150 Kč

Profesionální monitor
Philips 
BDM4065UC/00
Kategorie: Hardware
MMD – Monitors & Displays Czech 
 Republic
www.philips.cz
Přihlašovatel: MMD – Monitors & Dis-
plays Czech  Republic
www.philips.cz
výrobce

Použití produktu: Monitor Philips s úhlopříčkou 40" s rozlišením 4K nabízí čtyřikrát větší ostrost a čtyřikrát větší rozlišení než stan-
dardní Full HD monitory. Díky funkci MultiView lze vedle sebe zobrazit hned čtyři okna ve Full HD rozlišení a pracovat v nich současně. 
Profesionální uživatelé, zejména fotografové nebo kameramani, si díky tomu mohou přiblížit obraz až na jemné detaily, neboť 8bitová 
a FRC barevná hloubka zajišťují věrné podání barev a opravdu Ultra Clear obraz. Monitor ocení také architekti, konstruktéři nebo lidé 
pracující ve finančnictví nebo v bezpečnostních agenturách.

Popis produktu: Philips BDM4065UC s rozlišením 4K UHD (3 840 × 2 160) je vybaven VA panelem, který poskytuje výborný obraz a ši-
roké pozorovací úhly. Díky výkonným zobrazovacím technologiím, jako jsou MultiView (sledování více obrazů najednou), SmartImage 
(snadná optimalizace zobrazení), je vhodným zobrazovacím řešením pro široké spektrum aplikací – od multimediálního využití až po 
CAD aplikace a využití ve službách monitoringu a dohledu. 
K základní portové výbavě patří analogový VGA vstup a digi-
tální HDMI, MHL -HDMI, 4× USB 3.0 Hub, 7wattové stereo 
 reproduktory, vstup/výstup pro sluchátka.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Monitor 40palcové třídy
 ■ Rozlišení UltraClear 4K UHD (3 840 × 2 160)
 ■ VA panel poskytuje výborný obraz a široké pozorovací 

úhly
 ■ Technologie MultiView umožňuje aktivní duální připojení
 ■ Předvolby SmartImage pro snadnou optimalizaci nasta-

vení obrazu
 ■ Technologie LED zajišťuje nízkou spotřebu a přirozené 

barvy
 ■ Výkonné 7W reproduktory, USB 3.0
 ■ Funkce SmartConnect s konektory DisplayPort, HDMI 

a VGA

Záruka: 3 roky

Cena (bez DPH): 15 240 Kč




