
Datasheet Fujitsu  CELSIUS H730  

Strana 1 / 4 http://ts.fujitsu.com

Datasheet
Fujitsu  CELSIUS H730 

Výkon pracovní stanice na cestách

Hledáte-li výkonnou pracovní stanici na cesty ve stylovém provedení s úhlopříčkou 
15,6” (39,6 cm), bude mobilní pracovní stanice Fujitsu CELSIUS H730 ideálním řešením. 
Replikátor portů je kompatibilní se sedmi zařízeními LIFEBOOK, takže je ideální pro 
prostředí sdílených pracovních míst. Maximální zabezpečení dat je zajišťováno jedinečnou 
technologií PalmSecure™.

Výkon pracovní stanice
Vyšší produktivita díky výkonu mobilní pracovní stanice

 � Procesory 4. generace Intel® Core™ i7 vPro™ a Core™ i5 vPro™
 � Profesionální grafická karta NVIDIA® Quadro® s až 576 jádry CUDA

Špičkové zabezpečení
Zajistí vám klid a zabezpečená data

 � Volitelný snímač PalmSecure™ nebo snímač otisků prstů, modul TPM a Zdokonalená 
ochrana proti krádeži (ATP)

Neomezené možnosti připojení
Online kdekoli a kdykoli

 � Volitelně integrovaná rozhraní 3G/UMTS, 4G/LTE, Bluetooth® a WLAN

Koncepce výrobní řady pro replikátor portů
Flexibilita mobilního zařízení

 � Jeden replikátor portů sdílený mezi osmi mobilními zařízeními (notebooky, zařízení 
Ultrabook™, zařízení 2v1 a mobilní pracovní stanice)

Certifikace nezávislých dodavatelů
Vynikající výkon a absolutní stabilita v profesionálních prostředích

 �Mnoho certifikací pro aplikace pracovních stanic 
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Komponenty

Možnosti modulární šachty Modul snižující hmotnost

Přídavné karty rozhraní a kompo-
nenty (volitelně)

Základní jednotka

Rozhraní replikátoru portů (volitelně)
Konektor pro napájení 1 (19 V)

Vypínač 1

Zvuk: sluchátka 1

Zvuk: mikrofon 1

USB 3.1 1. generace (USB 3.0) celkem 4

DisplayPort 2 – Jeden port DisplayPort (vedle rozhraní DVI) je sdílený s rozhraním DVI – funguje, když není rozhraní DVI připojeno.

VGA 1

DVI 1 – Sdíleno s portem DisplayPort (vedle rozhraní DVI) – funguje, když port DisplayPort (vedle rozhraní DVI) není 
připojen.

Ethernet (RJ-45) 1 (10/100/1000)

Podpora zámku Kensington 1 (Replikátor portů a systém)

eSATA 1

Poznámky Replikátor portů podporuje režim spotřeby 0 wattů.

Produkt
Kompatibilita – odkaz https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates 

Záruční lhůta 3 roky

Typ záruky Záruka On-site

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

Dostupnost náhradních dílů 5 let po skončení životnosti produktu

Doporučené příslušenství
Replikátor portů pro řadu 
LIFEBOOK U745, T7, E5, E7 a 
model CELSIUS H730, H760

Flexibilita, rozšiřitelnost, náhrada stolního počítače, ochrana investic – to je 
jen několik příkladů výhod, které přináší možnost dokování od společnosti 
Fujitsu.

Objednací kód: 
S26391-F1337-L110

Zámek PocketSaver I přes kompaktní rozměry je zámek Fujitsu Kensington PocketSaver vybaven 
svinovacím ocelovým lankem o délce 1200 mm. Jedná se tak o ideální 
řešení zabezpečení proti krádeži na cestách. Patentovaný mechanismus 
zástrčky ve tvaru T a lanko z temperované uhlíkové oceli zajišťují maximální 
ochranu. Zámek Fujitsu Kensington PocketSaver chrání vaše zařízení, ať už 
jste kdekoli.

Objednací kód: 
S26391-F6045-L100
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Brašna Prestige Case 16 Brašna Prestige Case 16 chrání notebooky s úhlopříčkou obrazovky až 
17,3”. V přední polovině brašny se nacházejí přihrádky k uložení notebooku, 
napájecího kabelu a kancelářských potřeb. Brašna má uvnitř kapsy z nylonu, 
díky kterým máte dokonalý přehled o svém příslušenství do modulární 
šachty. V zadní části brašny je rozdělená přihrádka na dokumenty.

Objednací kód: 
S26391-F1194-L61

Monitor P27T-7 UHD Pokud jste profesionálové, kteří používají náročné aplikace, a potřebujete 
vysoké rozlišení, výkon a kvalitní barevné podání, s modelem FUJITSU 
P27T-7 UHD již nemusíte dále hledat ideální monitor.  Poskytuje výjimečnou 
kvalitu obrazu s rozlišením UHD (Ultra High Definition) známým také jako 
4k. Funkce obraz v obraze (PiP), bezkonkurenční ergonomie, široká škála 
podporovaných rozhraní UHD a možnosti správy činí z tohoto modelu 
jasnou volbu.

Objednací kód: 
S26361-K1564-V140

SpaceMouse™ Pro Pomocí prostorové myši SpaceMouse™ Pro se můžete pohybovat mezi 
prostorovými modely a prostředími stejně snadno, jako byste je drželi 
v ruce. Jemný pohyb ovládacího kolečka zajišťuje snadné a přesné ovládání. 
SpaceMouse™ Pro je společník tradiční myši, který se ovládá volnou rukou. 
Ruku, kterou běžně používáte k ovládání myši, můžete použít k provádění 
výběrů, tvorbě a úpravám.

Objednací kód: 
S26381-K459-L100
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In addition to Fujitsu CELSIUS H730, Fujitsu 
provides a range of platform solutions. They 
combine reliable Fujitsu products with the 
best in services, know-how and worldwide 
partnerships.

Dynamic Infrastructures
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures 
approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT 
products, solutions and services, ranging 
from clients to datacenter solutions, Managed 
Infrastructure and Infrastructure as-a-
Service. How much you benefit from Fujitsu 
technologies and services depends on the 
level of cooperation you choose. This takes IT 
flexibility and efficiency to the next level.

Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software
www.fujitsu.com/software/

Další informace

Další informace o produktu FUJITSU CELSIUS 
H730 požadujte od svého obchodního 
zástupce pro produkty Fujitsu nebo od 
obchodního partnera s portfoliem produktů 
Fujitsu. Můžete také navštívit náš web. 
http://ts.fujitsu.com

Fujitsu Green Policy Innovation je náš 
celosvětový projekt pro snižování zátěže 
životního prostředí.
S využitím našich globálních zkušeností se 
zaměřujeme na řešení problémů ekologické 
energetické účinnosti v IT.
Další informace naleznete na adrese http://
www.fujitsu.com/global/about/environment/

Všechna práva včetně práv na duševní 
vlastnictví jsou vyhrazena. Změny technických 
údajů vyhrazeny. Možnost dodání závisí na 
dostupnosti produktů. Veškerá zodpovědnost 
za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených 
informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu 
mohou být ochrannými známkami a/nebo 
registrovanými ochrannými známkami 
příslušného výrobce a jejich použití třetími 
stranami může být porušením práv jejich 
vlastníků.
Další informace viz http://ts.fujitsu.com/
terms_of_use.html
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Omezení odpovědnosti

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 
a/nebo registrovanými ochrannými známkami 
příslušného výrobce a jejich použití třetími 
stranami může být porušením práv jejich 
vlastníků.

Další informace

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Změny technických údajů vyhrazeny. 
Možnost dodání závisí na dostupnosti produktů. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a 
správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami a/nebo registrovanými 
ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv 
jejich vlastníků.
Další informace viz http://ts.fujitsu.com/terms_of_use.html
Copyright © Fujitsu Technology Solutions


