
Intel Inside®.
Gwarancja inteligentniejszych urządzeń.
Jaki format urządzeń jest odpowiedni do Twoich potrzeb biznesowych? W dzisiejszym środowisku biznesowym 
nie ma rozwiązań uniwersalnych, które sprawdzą się w każdym zadaniu i w każdych warunkach. Skorzystaj z 
niniejszego krótkiego przewodnika, aby ustalić, jaki format urządzeń jest odpowiedni dla Twojej firmy.

Opcje urządzeń stacjonarnych Opcje urządzeń przenośnych

Tradycyjny komputer 
stacjonarny

Minikomputer Komputer All-in-One Urządzenie „2 w 1” Tablet Laptop

 - Rozwiązanie dla 
użytkowników, którzy 
poszukują wyboru 
opcji wydajności 
dostępnych w urządzeniu 
stacjonarnym o 
szerokich możliwościach 
rozbudowy.

 - Idealny wybór dla 
dotychczasowych 
użytkowników 
komputerów 
stacjonarnych, którzy 
chcą wygody związanej 
z mniejszym formatem 
urządzenia, a zarazem 
sprawdzonej wydajności 
zapewnianej przez 
procesor Intel®.

 - Ekonomiczne, niewielkie 
urządzenie cechujące 
się wyjątkowo niskim 
zużyciem energii oraz 
wysoką funkcjonalnością, 
umożliwiającą m.in. pracę 
na kilku monitorach.

 - Idealne rozwiązanie 
dla użytkowników, 
którzy chcą mieć 
urządzenie stacjonarne z 
nowoczesnymi funkcjami 
dotykowymi.

 - Elegancka i zgrabna, 
kompaktowa konstrukcja, 
która świetnie się 
sprawdzi w miejscach, 
w których przebywają 
klienci. 

 - Ten wysoce mobilny 
komputer All-in-One 
oferuje elastyczność 
funkcji dotykowych 
i wielodotykowych, 
ułatwiając współpracę. 

 - Unikatowe, niezwykle 
mobilne urządzenie 
dla użytkowników 
stawiających na połączenie 
wygody korzystania z 
tabletu i funkcjonalności 
tradycyjnego laptopa.

 - Urządzenie to, dostępne 
jako model przemienny¹ 
lub z odłączanym 
ekranem, znakomicie się 
nadaje do udostępniania i 
prezentowania rozmaitych 
materiałów.

 - Oferuje funkcje pracy 
wielozadaniowej i długi 
czas pracy baterii.

 - Dostępne jest również 
jako zgrabny Ultrabook™ 
o lekkiej konstrukcji w 
wersjach o różnej wielkości 
ekranu. Wszystkie te 
urządzenia cechuje 
dłuższy czas pracy baterii.

 - Idealne rozwiązanie dla 
użytkowników, którzy 
chcą mieć płaskie i lekkie 
urządzenie przenośne z 
długo działającą baterią.

 - Zapewnia krótkie czasy 
reakcji podczas pracy w 
terenie.

 - Idealne rozwiązanie 
do udostępniania 
i przedstawiania 
materiałów klientom bądź 
współpracownikom.

 - Zapewnia mobilność 
procesów i aplikacji 
w firmie, utrzymując 
wysoką wydajność pracy 
użytkowników.

 - Dostępne z ekranem w 
rozmiarze od 7 cali wzwyż.

 - Tradycyjny laptop to 
świetne rozwiązanie dla 
użytkowników, którzy 
potrzebują wysokiej 
wydajności.

 - Dzięki niemu można 
swobodnie pracować 
w każdym miejscu: w 
biurze, w domu i w 
podróży.

 - Dostępny także 
jako Ultrabook™, co 
jest znakomitym 
rozwiązaniem dla 
użytkowników, którzy 
preferują zintegrowaną 
klawiaturę, ale chcą też 
móc korzystać z funkcji 
dotykowych.

Czy potrzebujesz urządzenia przenośnego?

Czy potrzebujesz funkcji 
dotykowych?

Czy chcesz mieć możliwość używania jednego 
urządzenia jako tabletu lub jako laptopa?

Czy potrzebujesz urządzenia 
o niewielkich wymiarach?

Czy potrzebujesz maksymalnej 
(poręcznej) przenośności i 

funkcji dotykowych?

Tradycyjny komputer stacjonarny Minikomputer Tablet Laptop

Komputer All-in-One Urządzenie „2 w 1”
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Technologia procesorów Intel®: na czym polega różnica?

Bez względu na to, czy wybierzesz urządzenie „2 w 1” z 
procesorem Intel® Core™ vPro™¹, tablet z procesorem Intel® 
Atom™ i systemem operacyjnym Windows* lub Android*, 
czy zgrabny minikomputer, wśród urządzeń opartych na 
architekturze Intel®¹ znajdzie się właściwe rozwiązanie.

Dodatkowe zasoby
Więcej informacji na temat urządzeń opartych na 
architekturze Intel® zawierają następujące materiały: 
• Komputery Ultrabook™ i urządzenia „2 w 1”:  

intel.com/2in1forbusiness 
• Tablety dla firm: intel.com/tabletforbusiness 
• Komputery stacjonarne dla firm: intel.com/desktopforbusiness 
• Usprawnienie pracy: intel.com/betterwaytowork 
• Mała firma: intel.com/smallbusiness

Dostępne opcje technologii procesorów Intel® 

Procesory Intel® Core™ vPro™ udostępniają 
wzmocnione sprzętowo zabezpieczenia² opracowane z 
myślą o ochronie przed obecnie stosowanymi atakami, 
funkcje zdalnego zarządzania zapewniające redukcję 
kosztów oraz zaawansowane usprawnienia zwiększające 
wydajność urządzenia i efektywność pracy¹.

Procesory Intel® Core™ oferują optymalną wydajność, 
która sprosta zarówno obecnym, jak i przyszłym 
potrzebom firmy w zakresie produktywności.

Procesory Intel® Atom™ zapewniają energooszczędność 
i wydajność oraz wyjątkowo długi czas pracy baterii — 
idealne cechy w przypadku tabletów przeznaczonych 
do zastosowań biznesowych.

Podziel się z innymi

Informacje prawne
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² Żaden system komputerowy nie może być całkowicie bezpieczny.
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