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Fujitsu doporučuje Windows 10 Pro.

Datasheet
Tablet FUJITSU LIFEBOOK T726

Proměňte podnikatelskou produktivitu
Tablet FUJITSU LIFEBOOK T726 je zařízení 2v1, které spojuje to nejlepší z notebooku a
tabletu a nabízí přesně to, co profesionálové z řad podnikových zákazníků, finančních
institucí a státních úřadů očekávají. Obrazovka IPS s úhlopříčkou 12,5” (31,8 cm) a
antireflexní vrstvou podporuje ovládání perem i dotykem. Rozhraní 4G/LTE zajišťuje
možnost připojení kdekoliv. Tablet LIFEBOOK T726 sdílí replikátor portů a možnosti
modulární šachty s řadou LIFEBOOK E7, čímž podporuje prostředí se sdílením pracovního
místa. Vynikající funkce pro zabezpečení jako je modul TPM, snímač otisků prstů nebo
čtečka karet SmartCard zajišťují bezpečnost dat.
Součást rodiny

Umožňuje sdílení pracovního místa a současně si zaměstnanci mohou vybrat z většího
počtu dostupných provedení
Zařízení 2v1, které má stejný replikátor portů, provedení výrobní řady a příslušenství do
modulární šachty jako řada LIFEBOOK E7 určená pro podnikové zákazníky.
Špičkové pohodlí a rozšiřitelnost

Zvyšte svou produktivitu a přizpůsobte notebook svému typickému způsobu práce.
Plná velikost VGA a HDMI, modulární šachta pro volitelnou druhou baterii nabízející
100 Wh kapacity, druhý pevný disk nebo modul šetřící hmotnost
Nejširší možnosti připojení

Bezdrátová konektivita kdykoli a kdekoli, i když poblíž není k dispozici přístupový bod
Volitelná rozhraní 4G/LTE nebo 3G/UMTS (včetně GPS), WLAN a Bluetooth
Plné zabezpečení

Chraňte svůj nejcennější kapitál – svá data.
Snímač otisků prstů, volitelná čtečka karet SmartCard, modul TPM (Trusted Platform
Module) a šifrování disku pomocí technologie OPAL
Spolehlivý společník

Pohodlná a ergonomická práce za všech okolností i pro ty nejnáročnější uživatele.
Antireflexní displej IPS s širokým pozorovacím úhlem pro použití v interiéru i exteriéru,
pevný disk s čidlem nárazů, volitelný replikátor portů
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Komponenty
Základní jednotka

LIFEBOOK T726

Operační systémy
Předinstalovaný operační systém

Windows 10 Pro
Windows 7 Professional (dostupné prostřednictvím práv na downgrade ze systému Windows 10 Pro)

Microsoft OS – informace o podpoře Pro tento systém je zajištěna úplná podpora společnosti Microsoft pouze při používání se systémem Windows 10 /
Windows 10 Pro. V případě instalace jiného operačního systému společnosti Microsoft bude mít toto zařízení pouze
omezenou podporu společnosti Microsoft. Další informace naleznete v nejčastějších dotazech k životnímu cyklu
podpory společnosti Microsoft.
*Procesor jen pro prodej v obchodech, sektor SMB, školství a vládní úřady

Poznámky k pevnému disku

Čidlo otřesů ShockSensor pro ochranu pevného disku před nárazy
1 GB odpovídá v souvislosti s uváděnou kapacitou pevného disku jedné miliardě bajtů.
Dostupná kapacita se může lišit, závisí také na použitém softwaru.
Až 20 GB místa na pevném disku je rezervováno pro obnovení systému
Rozhraní vnitřního úložiště: S-ATA III (6 Gb/s)

Multimédia
Kamera

Volitelně: Vestavěná webová kamera 2,0 Mpx

Základní jednotka
Základní jednotka

LIFEBOOK T726

Obecné informace o softwaru
Čipová sada

Integrováno v procesoru

Podporovaná kapacita RAM (min.)

4 GB

Podporovaná kapacita RAM (max.)

20 GB

Paměťové sloty

1 DIMM (DDR4)

Poznámky k paměti

Integrovaný 4GB modul, 1 slot DIMM s maximálně 16 GB

LAN

Vestavěné rozhraní 10/100/1 000 Mb/s Intel® I219LM

Funkce systému BIOS

InsydeH20 Bios

Typ zvukového čipu

Integrovaný

Zvukový kodek

Realtek ALC255

Funkce zvuku

2 vestavěné reproduktory (stereo), 2× interní mikrofon

Monitor
Monitor

12,5” (31,8 cm),IPS, duální digitizér,(HD),Antireflexní displej,1 366 × 768 pixelů,min. 500:1,300 cd/m²

Poznámky k displeji

Širokoúhlý displej LED s vysokým jasem (pro lepší zobrazení venku).
Integrovaný snímač okolního světla pro automatické nastavení podsvícení podle pracovního prostředí.

Snímače

Tříosý akcelerometr
Compass
Gyroskop
Čidlo okolního světla

Poměr stran obrazu

16:9

Typický jas

300 cd/m²

Typický kontrast

min. 500:1

Digitizér / dotyková technologie

Duální digitizér Wacom pro ovládání perem a kapacitní obrazovka pro současné ovládání až 10 prsty

Čidlo okolního světla

Integrovaný

Čidlo okolního světla – poznámky

Je-li tato možnost povolena, snímač okolního světla automaticky přizpůsobí podsvícení displeje

Grafika
Základní jednotka
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Grafika
Rozlišení TFT (VGA)

1 920 × 1 200 pixelů

Rozlišení TFT (DVI na replikátoru
portů)

1 920 × 1 200 pixelů

Rozlišení TFT (DisplayPort na
replikátoru portů)

až 4 096 x 2 160

Grafická karta

Intel® HD Graphics 520

Funkce grafické karty

Podpora tří monitorů (2× externí, 1× interní)

Poznámky ke grafické kartě

Sdílená paměť závisí na velikosti operační paměti a operačním systému

Rozhraní
Konektor pro napájení

1

Zvuk: linkový výstup / sluchátka

1 (kombinovaný port s linkovým vstupem pro zvuk)

Zvuk: linkový vstup / mikrofon

1 (kombinovaný port s linkovým výstupem pro zvuk)

Interní mikrofon

2 (digitální)

USB 3.1 1. generace (USB 3.0) celkem 3 (1 s funkcí trvale dostupného nabíjení z portu USB)
VGA

1

HDMI

1

Ethernet (RJ-45)

1

Sloty pro paměťové karty

1 (SD, SDHC, SDXC)

Slot pro kartu SmartCard

1 (optional)

Slot karty SIM

1 (pouze pro modely s integrovaným modulem 3G/UMTS nebo 4G/LTE)

Klávesnice a polohovací zařízení
Podsvícená klávesnice s izolací
Počet kláves: 85, Rozteč klávesnice: 19 mm, Stisk klávesnice: 1.7 mm
Touchpad s funkcí gest a dvěma tlačítky myši
Snímač otisků prstů
Pero pro tablet uložené v krytu
Dotyková obrazovka
Tlačítko Windows

Bezdrátové technologie
Antény

2× dvoupásmová síť WLAN, 2× UMTS, 1× Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth 4.1

Šifrování WLAN

WEP, WPA, WPA2

WLAN – poznámky

Dovoz a používání podléhá směrnicím příslušné země.

LTE/UMTS/GPS – poznámky

Včetně funkce GPS
Dovoz a používání podléhá směrnicím příslušné země.

Napájecí zdroj
Poznámky

65W napájecí adaptér pro použití se systémem / min. 80W napájecí adaptér pro použití s replikátorem portů

Rozsah jmen. napětí

100 V – 240 V (vstupní střídavé)

Rozsah jmenovité frekvence

50 Hz – 60 Hz

Primární baterie

Baterie Li-Ion, 6 článků, 72 Wh / 6400 mAh, 72 Wh

Doba provozu na primární baterii

až 11 h

Doba provozu na primární + sek.
baterii

až 14,5 h

Baterie – poznámky

Další podrobnosti o výdrži na baterii vycházejí z celosvětově uznávaného srovnávacího testu BAPCo® MobileMark®
2014 (kancelářská práce). Další podrobnosti naleznete na webu www.bapco.com.
Srovnávací test BAPCo® MobileMark® poskytuje výsledky, které umožňují přímé srovnání produktů různých výrobců.
Tyto informace negarantují žádnou specifickou výdrž na baterie. Doba práce na baterii může být ve skutečnosti kratší
a může se lišit v závislosti na modelu, konfiguraci, aplikacích a na nastavení správy napájení. Kapacita baterie se
s každým nabíjením a v průběhu životnosti baterie mírně snižuje.

Rozměry a hmotnost, životní prostředí
Rozměry (Š x H x V)

316 x 233 x Z 25,4 mm na 31,3 mm mm
12,44 x 9.17 x Z 1” na 1,23” “

Hmotnost
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Rozměry a hmotnost, životní prostředí
Hmotnost (libry)

3,66 lbs

Hmotnost – poznámky

Vč. modulu snižujícího hmotnost. Hmotnost závisí na aktuální konfiguraci.

Provozní teplota okolí

5 až 35 °C (41 až 95 °F)

Provozní relativní vlhkost

Provoz: 20 – 85 %, Skladování: 8 – 85 % (relativní vlhkost, nekondenzující)

Shoda se standardy
Produkt

LIFEBOOK T726

Německo

GS (plánováno)

Evropa

CE!
EN 60950

Celý svět

ENERGY STAR® 6.1
EPEAT® Gold (některé regiony)
deklarace IT-Eco
RoHS (Omezení nebezpečných látek)
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment – Odpad z elektrických a elektronických zařízení)
Operační systémy Microsoft (zápis HCT/HCL/WHQL)

Rusko

GOST

Kompatibilita – odkaz

https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Další software
Další software (předinstalováno)

McAfee Multi Access Security (antivirový software a software pro internetové zabezpečení; 60denní zkušební verze)
Fujitsu LIFEBOOK – Panel aplikací
Správce zobrazení Fujitsu
Nástroj pro využití čidla nárazů (ShockSensor)
Nástroj pro úsporu energie
Fujitsu Plugfree Network (nástroj pro správu sítě)
Uživatelská dokumentace online EasyGuide
Windows 7: Obnovení od společnosti Fujitsu (obnovení z pevného disku)
Microsoft Office (předinstalovaný systém Microsoft Office aktivujete zakoupením licence)

Další software (volitelně)

Disk DVD s ovladači a nástroji (DUDVD)
Správce připojení LTE/UMTS (v případě konfigurace v sítích 4G/LTE nebo 3G/UMTS)
CyberLink PowerDVD DVD (software k přehrávání disků DVD)
CyberLink YouCam (software pro webovou kameru)
Disk DVD pro obnovu systému Windows®

Snadná správa
Zabezpečení
Fyzické zabezpečení

Podpora zámku Kensington

Uživatelské zabezpečení

Heslo pro přístup k pevnému disku
Heslo uživatele a správce v systému BIOS
Vestavěný snímač otisků prstů (volitelně)
Ochrana pracoviště (řešení zabezpečeného ověřování)
Čtečka karet SmartCard (volitelně)
Zabezpečení pomocí čipové karty SmartCard a systému SystemLock 3 (volitelné): dvoufaktorové ověřování před
spuštěním využívající systém BIOS pro vysokou úroveň ochrany přístupu

Záruka
Záruční lhůta

3 roky

Typ záruky

Záruka On-site

http://support.ts.fujitsu.com/warranty
Záruční podmínky
Služby související s produktem – perfektní rozšíření

Doporučená služba

X – 9×5, servis u zákazníka s dobou reakce do následujícího pracovního dne

Dostupnost náhradních dílů

5 let po skončení životnosti produktu

Odkaz na web servisu

htttp://ts.fujitsu.com/Supportservice
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Doporučené příslušenství
Replikátor portů pro řadu
LIFEBOOK T7, E5, E7 a modely
CELSIUS H730, H760

Flexibilita, rozšiřitelnost, náhrada stolního počítače, ochrana investic – to je Objednací kód:
jen několik příkladů výhod, které přináší možnost dokování od společnosti S26391-F1337-L109
Fujitsu.

Napájecí adaptér pro řadu
LIFEBOOK nebo STYLISTIC

Snadné nabíjení notebooku nebo tabletu v práci, doma nebo na cestách
Objednací kód:
druhým napájecím zdrojem. Podle typu zařízení si můžete vybrat z různých S26391-F1246-L509
napájecích adaptérů – k dispozici je dvoupinový nebo třípinový, tenký a
lehký nebo standardní adaptér, nebo dokonce inovativní adaptér s režimem
spotřeby 0 wattů.

Kryt druhého pevného disku
nebo jednotky SSD do
modulární šachty

V dnešních moderních firmách vzniká každý den velké množství dat, a proto Objednací kód:
budete pravděpodobně i vy potřebovat další úložný prostor pro důležitá
S26391-F1244-L709
data. Rozšiřte kapacitu svého úložiště pomocí druhého pevného disku
nebo jednotky SSD pouhým zasunutím tohoto krytu s jednotkou do slotu
modulární šachty notebooku Fujitsu LIFEBOOK. Vyberte si úložnou kapacitu
podle svých potřeb a objednejte si produkt samostatně ze seznamu
doplňků.

Wireless Mouse Touch WI910

Myš Fujitsu Wireless Mouse Touch WI910 má speciální povrch citlivý na
Objednací kód:
dotyk, který rozpozná, že se vaše ruka dotýká myši, ještě dříve, než s myší
S26381-K465-L100
pohnete. Díky tomu je probuzení z inteligentního úsporného režimu spánku
téměř okamžité. Velmi rychlou odezvu doplňují možnost volby rozlišení a tři
programovatelná tlačítka pro jedinečný uživatelský dojem.

UC&C USB Value Headset

FUJITSU UC&C USB Value Headset jsou lehká oboustranná stereofonní
sluchátka s mikrofonem standardní velikosti navržená pro vysoké pohodlí.
Tato sluchátka s mikrofonem a rozhraním USB, která byla testována
v aplikaci Lync, jsou vybavena ovladačem na kabelu, který usnadňuje
ovládání funkcí hovoru. Mikrofon s potlačením hluku pomáhá zbavit
telefonní hovory rušivého hluku.

Sada bezdrátové klávesnice
LX901

Bezdrátová klávesnice Wireless Keyboard LX901 je špičkovým řešením
S26381-K565-L4** (**: Liší se
pro stolní počítače. Ocení ji styloví zákazníci, kteří chtějí na svém stole
dle příslušné země)
jen to nejlepší. Tato skvělá sada nabízí náročným uživatelům více funkcí,
zabezpečení a lepší vlastnosti než zařízení s konvenčním rozhraním. Využívá
frekvenci 2,4 GHz a 128bitové šifrování AES.
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Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Další informace

Copyright

Kromě produktu Fujitsu LIFEBOOK T726,
zajišťuje tato společnost řadu platformových
řešení. Tato řešení v sobě spojují produkty
společnosti Fujitsu, nejlepší služby, zkušenosti
a celosvětová partnerství.

Další informace o produktu LIFEBOOK T726
společnosti Fujitsu požadujte od svého
obchodního zástupce pro produkty Fujitsu
nebo od obchodního partnera s portfoliem
produktů Fujitsu. Můžete také navštívit naši
webovou
stránku.
www.fujitsu.com/fts/tabletpc

Všechna práva včetně práv na duševní
vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje
se mohou změnit. Možnost dodání závisí
na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za
úplnost, aktuálnost a správnost uvedených
informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu
mohou být ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami
příslušného výrobce a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.
Další informace naleznete na adrese www.
fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Dynamické infrastruktury
Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti
Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT
produktů, řešení a služeb – od klientů až
po řešení datových center, spravovanou
infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou
jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod
plynoucích z technologií a služeb společnosti
Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si
vyberete. To přináší
flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.
Počítačové produkty
www.fujitsu.com/global/products/computing/
Software
www.fujitsu.com/software/

KONTAKT
Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4, Czech Republic
Tel.: +420 233 034 007
Fax :+420 233 034 099
http://cz.ts.fujitsu.com/
2018-06-01 EM-CS
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Životní prostředí
Fujitsu Green Policy Innovation je náš
celosvětový projekt pro snižování zátěže
životního prostředí.
Naším cílem je s využitím našich globálních
zkušeností prostřednictvím IT přispět
k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro
budoucí generace.
Další informace naleznete na adrese http://
www.fujitsu.com/global/about/environment/

Omezení
Technické údaje se mohou změnit. Možnost
dodání závisí na dostupnosti. Veškerá
zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a
správnost uvedených informací a ilustrací
je vyloučena. Označení použitá v tomto
dokumentu mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami
příslušných výrobců a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit.
Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost
uvedených informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv
jejich vlastníků.
Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions
www.fujitsu.com/fts/tabletpc

