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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operami program Výzkum,vývoj a vzděláváni	

Příloha č.	- Technická specifikace (minimálníparametry) dodávky

Výkonný počitač pro řešeni náročných numerických multlfyzlkálnich simulací
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1143 959,Kč bez DPH
1.1.1.4.19 Výkonný počítač pro řešení náročných numerických
multlfyzlkálnich simulaci
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Předmět plněni veřejné zakázky:
Výkonný počítač (pracovní stanoviště) pro řešení výpočetně náročných numerických úloh v oblasti řešení inverzní úlohy mikrovlnného zobrazování nebo identifikace patologií srdce. Výkonný počltač s celkem 18 procesory realizovaný formou výpočetnlho klastru skládajlciho se z jednoho řídicího výkonného osobního počítače - "head nodu" navzájem propojeného s 8 výkonnými osobními počítači • "nody". Tato konfigurace umožni výpočet náročných simulací a paralelizovat výpočty tak, aby došlo k významné redukci doby nezbytné pro výpočty . Zároveň každé PC, ze kterého se výpočetnl klastr skládá, bude disponovat vlastními periferiemi (monitorem, klávesnicí a myší), tak aby mohlo být využíváno i samostatně v případě řešení dílčich úloh a k paralelní přípravě úloh. Z důvodu časově i výpočetně náročných výpočtů, které se na klastru budou řešit, musí být jednotlivé počltače i jejich komponenty schopné trvalého provozu. Proto musi být nejen jednotlivé komponenty, ale i celá sestava dimenzovaná pro trvalý provoz (serverové řešení). Numerické simulace budou probíhat v již dostupných výpočetních softwarech COMSOL Multiphysics , COMSOL (Švédsko) a Sim4Ufe, ZMT (Švýcarsko) . COMSOL Multiphysics využívá pro výpočty CPU a rychlost výpočtů závisí na rychlosti pfistupu CPU na paměťové moduly RAM,proto požadujeme CPU s 6ti či více paměťovými kanály a minimálně Brnijádry.Simulace v Sim4Life lze v případě dostupnosti grafické karty s technologií CUDA urychlit faktorem 10-15x. Proto požadujeme grafické karty s touto technologii. https://zmt.swiss/sim41ife/framework/hp c/.
Specifikace technických vlastnosti výpočetního  klastru:
8 výpočetních nodů a jeden hlavni head node, kdy každý node i head node musí být vybaven identickými komponentami a to:
	minimálně dvěma procesory (CPU), kdy každý procesor musí disponovat minimálně: o	8mijádry a 16ti vlákny ,

o	minimálně 6ti paměťovýmikanály,
o výkonem alespoň 11500 (CPU Mark)/1300 (Single Thread Rating) bodů - bráno dle seznamu na https. //www cpubenchmark .net,
	právě tolika paměťovými moduly RAM, kolik má procesor paměťových kanálů. Minimálně tedy 6ti paměťovýmimoduly s kapacitou minimálně 16 GB, typu DDR4 pro každý procesor s taktovací frekvencí
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EVROPSKÁ  UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program yYzkum,vývoj a vzdělávání	


Příloha č. 1 - Technická specifikace (minimální parametry) dodávky
minimálně 2666 MHz rg ECC. Celková kapacita RAM celého výpočetního klastru musí být minimálně 1728 GB (12 paměťových modulůx 16 GB x (8 nodů + 1 head node),
	vlastní grafickou kartou podporující akcelerované paralelní výpočty na GPU (podpora technologie CUDA), která je nutná pro využití potenciálu SW Sim4Life. Grafické karty (v celém klastru 9 karet) musí splňovat následující hodnoty parametrů nebo vyšší: min počet výpočetních jader 2 500, min 8 GB RAM typu DDR5, min 256 bitová sběrnice, G30 mark 12350 bodů - bráno dle seznamu na https://www.videocardbenchmark.   net,
	SSD PCle s kapacitou minimálně 500 GB,
	HDD diskem SATA Ill,7200 otáček s kapacttou minimálně 4 TB,
	síťovou kartou alespoň 2x Gigabit Ethernet,
	zdrojem min. 1000W s dosažitelnou účinností až 90% při 100% zatížení ,
	min. 2x USB (z toho alespoň jeden port standardu 3.1) umístěné na předni straně case a min. 6x USB (z toho alespoň dva porty standardu 3.1) umístěné na zadní straně case
	Základní deska musí umožnovat připojení druhé grafické karty stejného typu,která bude v sestavě
	monitor s úhlopfíčkou min.27 palců a rozlišením minimálně 2560x1440,klávesnici a optickou myš.


Zárovel\ hlučnost každého node a head nodu nesmí při 90% zatížení CPU přesáhnout 30dB(A) - měřeno v souladu se standardem ISO 7779:2018 nebo rovnocenné, ECMA-74 nebo rovnocenné a doloženo certifikátem nebo obdobným dokladem,tj.potvrzením apod.Připouští se ale irovnocenné řešení,tedy rovnocenný certifikát či norma. Zdůvodnění - plánované umístění v prostoru o ploše 25 m2 a výšce 3m, sestava nesmí překročit hygienické limity platné pro prostředí, kde je vykonávána tvůrčí práce a duševní práce náročná na pozornost a soustředěni.


Product no.	Name	Quantity
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S26361-K1449-V515	CELSIUS R970 - pro Vice informaci klikněte ZDE

Base unit: System board D3488,Chipset: Intel C624; Fujitsu Teutates syslem management controller, 1000 W wide range power supply; prepared for rack mounting (rack mount kit optionally available), EraseDisk and DeskView ticense included.  Slots: 16 DIMM-slots (8 Slots per CPU) 7 expansíon slots:4x PCle Gen3 x16, 2x PCle x4 Gen2, 1x PCl32 1 interna! expansion slot: PCle x8 Gen3 2nd CPU (CPU1) is needed for the usage of three or four PCle x16 add on cards and interna! expansion slot.   Onboard 110 devices: 2x 1Gbit network controller, SATA controller (10x SATAlll 6GbiUs), HD Audio Codec   Bays: 1x 5,25" und 2x 3,5" FlexiBays extemally accessible, 4x 3,5" interna! HDD bays or [2x 3,5" interna! HDD bays and 2x 2,5" lnternal HDD/SSD bays] or [8x 2,5" interna! HDD/SSD bays) - all interna! HDD bays accessable from the front.
lnterfaces: Front interfaces:2x USB 2.0, 2x USB 3.1 Gen1, 1x audio out. 1x audio in Rear interfaces:2x LAN RJ45,2x USB 3.1 Gen1, 4x USB 2 .0, 1x audio in,2x audio out Security: Embedded security (TPM 2.0) - lnfineon Disable/Hide TPM option EraseDisk


S26361-F5013-E110 S26361-F5014-E110 S26361-F3397-E427 S26361-F2748-E998 S26361-F3590-E400 S26361-F4030-E25 S26361-F3905 -E512 S26361-F2930 -E141 S26381-K511-E404 S26361-F1818-E100 S26361-F2542-E301 FSP:GB3S1OZOOCZDT5
 
Intel Xeon Silver 4110 8C 2.10GHz 2nd Xeon Silver 411O 8C 2.1OGHz 16GB DDR4-2666 rg ECC
No graphics in system
HDD SATA 111 4000GB 7.2k BC
Rails for 1x HDD 3.5'
SSD PCle 1x512GB M.2 NVMe Highend card Country kit Euro-cable (EU+)
KB410 USB Black CZ/SK
No Operating System Optical USB mouse black SP 3y OS,9x5.2BD Rt
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Datasheet
FUJITSU Monitor P27-8 TS Pro

Špičkový monitor: 27" (68,5 cm), širokoúhlé zobrazení
Špičková zobrazovací  technologie a inovativní řešení využívající  senzory
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Pokud jste profesionálové,kteřívyžadujívysoké rozlišení,barvy a výkon v náročných aplikacfch,je pro vás monitor FUJITSU P27-8TS Pro nejlepší volbou.Monitor nabízí výjimečné zobrazení díky špičkovému grafickému panelu a 3,7 milionu pixelů.
Dále poskytuje jedinečné ainovativní funkce,jako je například patentovanéčidlo přítomnosti uživatele a podpora USB v úsporném režimu.


Minimalizovaný rámeček na třech stranách obrazovky zajišťuje prostorově úsporný design orientovaný na budoucnost. Mezera mezi dvěma panely byla téměř eliminována - zůstal pouze Smm okraj okolo oblasti aktivního obrazu na horní straně a po stranách.

Technologie IPS (ln Plane Switching) s velmi širokým pozorovacím úhlem (178°) a 100% pokrytím barevným prostorem sRGB.
Podsvícení LED a velmi přesná kalibrace barev.

Funkce zaměřené na pohodlí uživatele,například čidlo přítomnosti uživatele s funkcí zabezpečení počítače,automatické nastavení jasu (ABC) a průvodce osvětlením pracoviště.

Optimalizovaná pracovnípozice - s ergonomickým podstavcem umožňujícím nastavení výšky,otáčení až o 340 •,pohodlné naklopení vzad až o 35° a nízká poloha obrazu nad stolem.Vedení kabelů pro uspořádané pracoviště

Nejlepší volba pro prostředís více monitory díky rozhraní DisplayPort 1.2 a výstupu DisplayPort pro topologiiDaisy Chain.Otáčenío 90°na obě strany s funkci Auto Pivot

Díky nastavení kompatibli nímu se standardem DICOM Grayscalejsou podporovány zdravotnické aplikace

Připraveno na úlohy vzdálené inventarizace a konfigurace prostřednictvím nástrojů DisplayView pro správu

Integrovaný ultrarychlý rozbočovač USB 3.0 dostupný dokonce i
v úsporném režimu (například pro příchozí hovory prostřednictvím volitelné náhlavní soupravy s rozhraním USB)




!










Technické podrobnosti

Specialni vlastnosti







or 01"11Cky podstavec Podstavec
Rozsah nastavitelnosti výšky Výška obrazu nad stolem {min.) Možnost orientace na výšku úhel sklonu
úhel natočení
VI stnosti obrazu Panel a podsvícení
Povrchová úprava obrazovky Typický kontrast
Rozšlřený kontrast
Doba odezvy šedá-šedá (typicky) Typický pozorovací úhel (h/v) Počet barev
Vysoký barevný gamut -typický Typický ja!._   _
Ve ko t a rozl1še1 Poměr stran obrazu Velikost  úhlopříčky Rozlišení {nativnij Rozlišení{interpolace)

Velikost obrazu Rozteč bodů
f  t  HlllC Horizontální Vertikálnf
Frekvence - šffka pásma Moznost pr'poien1 DisplayPort
HDMI DVI
Výstup zvukového signálu
Zvukový výstup
use downstream (příchozí data) USB upstream (odchozí data)
in ?11žHE'l1	I
Poznámky
Klávesy pro přímý přístup Jazyky

Jas I kontrast Režim
Barva OSD
 

Čidlo piítomnosti užlvatele s funkci zabezpetení potitate,Technologie IPS (ln-Plane Switching),Nastaveni gama kompatibilní s DICOM GSDF (Greyscale Standard Display Function),Průměrná barevná odchylka DeltaE < 2,llačitko Eco,Podstavec 4v1,Automatické nastavenijasu (ABC),Průvodce osvětlením pracovitě, Auto Pivot,Vidy dostupné rozhraní USB (v provozním iúsporném režimu).Software DisplayView'",Nepretržité použiti,Vedeni kabelů,
Integrované reproduktory


Podstavec 4 v 1 130mm
SOmm
90" ve směru a proti směru chodu hodinových ruliček, ldlo Auto Pivot
-S" I +35"
340°


ln-Plane Switching (IPS) technology/LED Tvrzený povrch 3H,Antireflexní displej 1,000:1
20,000,000:1
S ms (in Video mclde) 178"/17B" CR10:1
16,7 milionu barev (8 bitů)
77 '16 NTSC / 100 % sRGB barevný prostor 3SOcd/m1

16:9
27" (68,S cm)
2 S60 x 1440 pixelů
1920 x 1200 pixelů, 1 920 x 1080 pixelů, 1680 x 1 OSO pixelů,1 600 x 1 200 pixelů, 1 400 x 900 pixelů,1 280 x 800
pixelů, 1280 x 768 pixelů, 1024 x 768 pixelů,800 x 600 pixelů,640 x 480 pixelů
597 x 336mm
0,233mm


30 -lOOkHz
48 - 76 Hz
360 MHz (DisplayPort)


1x DisplayPort (výstup;Daisy Chain),1x DisplayPort 1.2 tx HOMI1.4
1x Duallink DVI
3,5mm stereofonní konektor jack pro sluchátka 2x 2 W
4x port USB 3.1 Genl lx port USB 3.1 Gent

6 senzorových tla ftek vpředu Jas,ECO,Vstup,Režim,Zvuk,Nabidka
Arabština,Čeština,Dánština,Holandština,Anglitt     ina,Finština,Francoudtina,        Němlina,Italština,Norština,Polština, Portugalština, Ruština. španěHtina,Švédština,Turečtina.Japonština,Tradiťni čínština,Zjednodušená ťínština Jas,Kontrast,Úroveň černé,Automatická úroveň,Automatický jas.ACR. Průvodce osvětlením
O-Mode,sRGB.Kanceláf,Fotografie,Video,Minimalizace   modrého  světla,Vlastní 5 000 K,6 500 K. 7 500 K,Přirozené,NastaveniRGB
Jazyk,časový limit nabídky OSO,Ototeni OSO
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Nastavení obrazu Zvuk
Informace

Rozšířená nastavení

c; '* a energie s.o 1ciardni) Softwarové vypnuti
Režim šetřeníenergie Provoz snastavením EPA
Celková spotřeba energie (ETECJ Provoz s maximálnímjasem Napájecízdroj
Napájecí zdroj - poznámky

Elekt·1rké paramet y
Rozsah jmen.napětl
Rozsahjmenovité frekvence
!!I ochrany _
S oc 1a t st• 1d 1rdy Model
Cely svět


Evropa

Austrálie a Nový Zéland
Čína Německo Indie Rusko Singapur Jižní Korea Tchaj-wan
USA a Kanada Kompatibilita - odkaz
R1 l •1ě1 y a hmot'1os	n1 1ros red1
 
Rozšiřeni, Sytost, Zaostteni Ztlumenizvuku,Hlasitost
Název modelu,Výlobnlislo,Vstupnisignál,Rozlišení/režim,Režim zobrazeni,Teplota barev,Stav ACR,Stav automatickéhonastaveníjasu
Čidlo přítomnosti uživatele,Úprava bHzkosti,Daisy Chain,Urychleni,DOC/Cl,Factory Recall (návrat k výrobnímu nastavení)


0.2 W 0.3W 18W 56,75 W 36W
integrované
Vypnuté reproduktory,usa není pfipojeno
Údaje ETEC a EPA odpovídají specifikaciENERGY STAR•7.0


100V - 240V
50 Hz - 60 Hz



P27-8T
Obrazovky s certlfikacf TCO 7.0,ENERGY STAR•7.0,EPEA Bronze (některé regiony),TCJV - Certifikace Flicker Free (bez blikánO,TOv -Certifikace Low Blue Ught (minimal zace modrého světla),2ádnévadné pixely (trvale sv tkf nebo zhasnuté),chybné subplxely podle normyIS09241-307 (třída vadných pixelůI)
Tiida energetické úspornosti:A.Certifikace CE podle směrnice EC 2004/108/EEC,EN 609SO,RoHS,WEEE,deklarace
IT-Eco
RCM
ccc
TÚVGS BIS GOST
S-Mark
KC,E-Standby BSMI
FCC ttfda B,cUL https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates
Rozměry bez podstavce (Š x Hx V)	613 x 57 x 364 mm
24,13 X  2.24 X  14,33•
Rozměry s podstavcem (Š x H x V} Hmotnost (zabaleno)
Hmotnost (vybaleno) Hmotnost (pouze monitor)
Provozní teplota okolí Provozní relativní vlhkost

Různé Barva
 613 x 227 x 396 mm
24.13 X 8.94 X 15.59•
9,87 kg 21,76 lbs 7,61 kg
16,78 lbs
3,02 kg
6,66 lbs
5 až35 •c
1O - 85 %(nekondenzující)


VESA DOC/Cl. Fiat Display Mounting Interface VESA MIS-O 100 C, Připraveno pro zámek Kensington Matná  erná
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lb.al  t
Příslušenství dodávané s monitorem  Datový kabel DisplayPort 1,8 m
USB-kabel 1,8 m(USB-A na USB-8)
Napájecl kabel do síťové zásuvky (Euro Schuko-Type CEE7) 1,8 m leták pro rychlý začátek
Poznámky týkající sebezpečnosti
Poznámky k příslušenství dodávanému s monitorem



l11for  a<  pro Ol>Jednání Objednací   kód
Kód EAN
Objednací kód specifický pro zemi








Informace o příslušenství




Zá11... a
Záruční lhuta Typ záruky
Záruční podmínky Dostupnost náhradních dílu

Odkaz na web servisu
 Napájecí kabel s 3pinovým konektorem IEC320-C13 na straně monitoru Datové kabely a kabel USB s možnostiodpojeníod monitoru
U.tivatelská příručka a software DisplayView k dispozici ke sta.teni
K použití funkce AutoPivot a ochrany dat v p<Kítači pomocí čidla pfítomnosti je nutný software DisplayView.


S26361 K1594-V160
4057185615204
BDL:Kl594V160-UK - s napájecím kabelem pro Spojené království,povinné pro arabské země BDL:K1S94V160-CHN -s napájecfm kabelem pročinua Slitkem CEL. povinné pro Čínu BDL:KlS94V160-10 - se štftkem Importu,povinné proIndonésii(na vyžádánO
BDL:KlS94V160-INT - bez napájecího kabelu,povinné pro země, kde nenípovolenimport s kabelem pro Evropskou unii
BDL:K1S94V160-IND- s napájecímkabelem pro Indiia certifikátem BIS,povinné pro Indii BDL:KlS94V160-BIN - s certifikátem BIS proIndi,bez napájecího kabelu
Dalšf užitečné možnosti: Podstavce a montilnf sady:
http://www.fujitsu.com/fts/products/computlng/peripheral/accessories/desktop/umwndex.html Dostupné   adaptéry:http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publicatíons/publ  c/pos-connectivity.pdf


3 roky
Slu.tba Collect & Return http://www.íujitsu.com/warranty
S let po skonlenlživotnosti produktu Slet
http://www.íujitsu.com/erneia/products/product  -support-services/
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Další informace











Kroproduktu Fujltsu Monitor  P27-8TS Pro, zajišťuje tato společnost fadu platformových fešenl.Tatofešenl v sobě spojuji produkty
spoletnostl Fujitsu,nejlepší slutby,zkušenosti a celosvMová partnerstvl.

Dynamické infrastruktury
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DJlšr rnlorm.ice
I

leam more about FUJITSU Monitor P27-8        TS Pro,please contact your Fuj tsu sales representative or  Fujltsu
Buslness partner,or vislt our webslte.
www.fujltsu.com/emela/products/computl ng/ peripheral/displays

-	-
 C.opy11qht
Všechna práva vc!etně práv na duševnl vlastn ctvíjsou vyhrazena.Technické údaje se mohouzměnit. Možnost dodánízávisí   na dostupnosti.Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených
informací ailustracíje vylou ena. Označeni použitá v tomto dokumentu
Nabldka DynamickéInfrastruktury spole(nostl  lr votnr  pro;trcdr Fujitsuzahrnuje kompletní portfolio IT
Fujltsu Green Pol cylnnovationje náš
produktů, řešení a služeb -od klientů až
celosvětový projekt prosnižováni zátěže
pofešenf datových center,spravovanou
životnfho prostledí.
Infrastrukturu aInfrastrukturu poskytovanou
Naším cílem je s využitím našichglobálních
jako služba (laaS). Rozsah vašich výhod
zkušenosti prostřednictvím ITpfispět
plynoucfch z technologií a sluteb společnosti
k vytvofenl trvale udržitelného prostfedlpro
Fujitsu závísl na úrovnispolupráce,kterou si
budoucí generace.
 mohou být ochrannýmiznámkaminebo
registrovanými ochrannými známkami pflslušného výrobce a jej ch použitítletimi stranami múže být porušením práv jejich vlastnfkú.
Daminformace naleznete na adresewww.
fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions
vyberete.Topfináší
flexibilitua efektivitu ITzcela nové úrovně.

Pocítačové produkty www.fujitsu.com/globaVproducts/computlng/

Software wwwJujitsu.com/software/
 Další informace naleznete na adrese http:// www.fujitsu.com/globaVabouVenvironmenV

 

- -
Omt?zt?ní
Technické údaje se mohou změnit. Možnost
dodánizávlslna  dostupnosti.Veškerá zodpovědnost za úplnost.aktuálnost a správnost uvedených Informací alustrací
je vyloučena.Označenípoužitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannýmiznámkami piíslušných výrobcú a jejich použitítietími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.
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Fujitsu Technology Solutions s.r.o. V Parku 2336/22, 14800 Praha 4
Tel :+420 233034 007
Fax :+420 233 034 099
http://c2.ts.fujitsu.com/
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2019-10-07 EM CS
 Všechna práva včetně práv na dusevni vlastnictví jsou vyhrazena.Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodáni závisí na dostupnosti.Veškerázodpovědnost za úplnost,aktuálnost a správnost uvedenýchinformaci a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo regiWovanými ochrannými známkami přislušného výrobce a jejich použitítřetími stranamimúže být porušením práv jejich vlastnikú.
Dalšíinformace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms
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Fujitsu doporučuje Windows 1O Pro.


Datasheet
Pracov ní sta nice FUJITSU CELSIUS R970



Nespoutaný výkon
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Požadujete pro své simulace, analýzy, vykreslování nebo aplikace HPC (High Performance Computing) maximální výkon? Stolní pracovní stanice Fujitsu CELSIUS R970 je navržena tak, aby předčila všechna vaše očekáváni.Tato spolehlivá, špičková dvouprocesorová stolní pracovní stanice,která dosahuje prvotřídních výsledkli ve srovnávacích  testech,je optimalizována pro vícevláknové aplikace extrémně  náročné na výkon ipaměť.


Špičkový výkon
Získejte optimum z jakýchkoli náročných aplikaci
•Procesory škálovatelné řadyIntel•Xeon• s až 2x 28 jádry
•Podpora systému Windows 1O Pro for Workstations
•Podpora až 1024 GB paměti DDR4 ECC,2 666 MHz
•Karta Fujitsu PCle SSD (až 2x 1TB)

Maximální rozšiřitelnost
Široké možnosti výběru komponent a konfigurace
•Široký výběr profesionálních grafických karet AMD a Nvidia s certifikacíISV
•Až dvě ultravýkonné grafické karty, tři velmi výkonné grafické karty s podporou 30 zobrazení nebo čtyři středně výkonné grafické karty pro simulace a fotorealistické vykreslovánI
•Grafické karty zaměřené na výpotty až po model NVIDIA• Tesla• M60

Nepfetržitý provoz
Některé komponenty lze nakonfigurovat s důrazem na podporu prodloužené životnosti
•Výběr komponent nejvyšší kvality a komplexní testování v certifikovaných interních laboratořích
•Plná podpora pro aplikace od nezávislých dodavatelů a snadná integrace do stávajících
IT prostředí
•Vlastnosti serveru:řadič SAS RAID,systém Windows• Server 2016, duální 1OGb/s adaptér Ethernet

Výroba v Německu
Návrh,konstrukce ivýroba v Německu
•Vlastními silami vyvíjená systémová deska
•Komplexní testování pro nepřetržitý provoz v certifikovaných interních laboratořích
•Špičková koncepce řízení teploty umožňuje optimální chlazení nejdůležitějších součástí

•Velmi tichý provoz:23 dB(A)
 














 


 





Komponenty


Procesor
 
Procesor Intel• Xeon•Platlnum 8176 (28 jader. 2.10GHz. až 2.8 GHz. 10,4 GT/s)
Procesor Intel•Xeon• Platinum 8160 (24 jader, 2.10GHz. až 2,8 GHz. 10,4 GT/s) Procesor Intel•Xeon• Gold 6152 (22 jader,2.1O GHz,až 3,7 GHz,10,4 GT/s) Procesor Intel•Xeon• Gold 6150 (18jader, 2.70 GHz. až 3.7 GHz,10,4 GT/s)
Procesor Intel•Xeon• Gold 614S (20jader, 2.40 GHz. až 3,7 GHz, 10,4 GT/s)
Procesor Intel•Xeon• Gold 6144 (Sjader,3.50 GHz. až 4,1 GHz, 9,6 GT/s) Procesor Intel•Xeon• Gold 6140 (1Sjader,2.30 GHz, až 3,0 GHz, 9,6 GT/s) Procesor Intel•Xeon• Gold6136 (12jader,3.00 GHz, až 3,3 GHz, 9,6 GT/s) Procesor Intel•Xeon•Gold6134 (8jader,3.20GHz, až 3,7 GHz. 10,4 GT/s)
Procesor Intel• Xeon• Gold6132 (14jader,2.60 GHz. až 3,7 GHz, 10,4 GT/s)
Procesor Intel• Xeon• Gold 6128 (6jader,3.40 GHz. až 3,7 GHz,10,4 GT/s)
Procesor Intel•Xeon• Gold S 122 (4jádra, 3.60 GHz. až 3,7 GHz.10,4 GT/s)
Procesor Intel•Xeon• Gold Sl20 (14jader,2.20 GHz. až 3,2 GHz. 10,4 GT/s)
Procesor Intel•Xeon•Gold S11S (12jader,2.30 GHz. až 3,2 GHz. 10,4 GT/s) Procesor Intel•Xeon• Si ver 4114 (IO jader,2.20 GHz. až 3,0GHz. 9,6 GT/s) Procesor Intel• Xeon• Silver 4112 (4jádra,2.60 GHz. až 2,9 GHz, 9,6 GT/s) Procesor Intel•Xeon• Sllver 4110 (Sjader,2.10GHz. až 2,4 GHz.9,6 GT/s)
Oper ační systémy Předinstalovaný operační systém Kompatibilní operační systém



Operační systém -poznámky
 

Windows 10 Profor Workstations
Windows 7 Professional (dostupné prostlednlctvfm práv nadowngrade ze systému Windows 1O Pro)
Windows• Server 2016 Linux
Certifikace pro Red Hat© Enterprise Linux Certifikace pro SUSE Enterprise Desktop Certifikace pro SUSE Enterprise Server
 

Windows 1O Pro for Workstations
Windows 7 Professional (dostupné prostlednictvlm práv na downgrade ze systému Windows 10 Pro) Windows•Server 2016
Linux
Certifikace pro Red Hat© Enterprise Linux Certifikace pro SUSE Enterprise Desktop Certifikace pro SUSE Enterprise Server
Podpora systémuWindows 1O:Po skončeniživotnosti	Podpora systému Windows 1O:Po skončeni životnosti produktu bude společnost FUJITSU pokrafovat v testování produktu bude společnost FUJITSU pokračovat v testováni a podpo evšech následujících verzi systému Windows 10   a podpole všech následujících verzi systému Windows 10
podobu maximálně slet - v závislosti na dostupném	podobu maximálně slet - v závislostina dostupném
rozlfenf služeb podpory hardwaru prostřednictvím	rolření služeb podpory hardwaru prostřednictvím prodlouženi záruky společnosti FUJITSU.Podrobnosti	prodloužení záruky společnost i FUJITSU.Podrobnosti naleznete v dokumentu FUJITSU Servlce Statement for	naleznete v dokumentu.FUJITSU Service Statement for
Windows 1O Seml Annual-Channel Supporť na adrese http:/lsupport.ts.fujitsu.com.
 Windows 1O Seml Annual Channel Supporť' na adrese http://supportts.fujítsu.com .
Paměťove mod Jly
 8 GB (1 moduly S GB) DDR4,.registrované: ECC,2 666 MHz 16GB (1 moduly 16 GS) DOR4, registrované:ECC,2 666 MHz 32 GB (1 moduly 32 GS) OOR4, registrované: ECC, 2 666 MHz
64 GS (1 moduly 64 GB) ODR4, registrované ECC, 2 666 MHz
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Fujitsu doporučuje Windows 1O Pro.



Grafika	Ultra-high-end 30:NVIOIA•Quadro•GVlOO.32 GB.PCle xl 6,4 x DlsplayPort
Ultra-high-end 30:NVIOIA• Quadro• P6000,24 GB,PCle x16,lx Oual Link OVl-0,4 x OisplayPort Ultra-high-end 30:NVIOIA•Quadro• RTX 5000,16 GB, PCle x16,4 x DisplayPort. lxVirtual Link Ultra-high-end 30:NVIOIA•Quadro• PSOOO, 16 GB,PCle x16,lx Oual Link OVl-0.4 x OisplayPort High-end 30: AMO Radeon"' Pro WX 7100 ,8 GB,PCle x16,4 x OisplayPort
High-end 30:NVIDlA•Quadro• P4000,8  GB,PCle x16,4 X  OisplayPort Midrange 30:NVIOIA•Quadro• P2000,S GB, PCle x16,4 x OisplayPort
Midrange 30:AMO Radeon'" Pro WX 5100,8 GB,320 jednotek SP. PCle xl 6,4 x OisplayPort
Entry 30:NVIDIA•Quadro• PlOOO,4 GB,PCle x16,4x miniOP
Entry 30:AMO Radeon'" ProWX 3100,4 GB,:nojednotek SP. PCle x16,lx OisplayPort,2x miniOP Entry 30:AMO Radeon"' Pro WX 2100,2 GB,320 jednotek SP. Pele x16, lx OisplayPort,2x miniOP Entry 30:NVIOIA•Quadro• P620,2  GB,PCle x16,4x miniDP
Entry 3D:NVIDIA•Quadro•P40Q, 2   GB,Pele x16,3x miniDP
Remote Graphics:Karta CELSIUS RemoteAccess Quad,PCle xl,4x miniDP. PColP Remote Graphics:Karta CELSIUS RemoteAccess Dua!, PClexl,2x miniDP. PColP Others:Kabel pievádějlcí DP na DVl-D(single)
Persona! Supercomputing
 Coprocessor:NVIOIA• Tesla•M60,16 GB,4096jader,PCle xl6
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Jednotky pevneho d sku (1nterni

































































Poznámky k pevnému disku







Jednotl<y (110111 Ir>
 lOOOGB
240 GB. dlouhá životnost
PCle SSD,l000 GB U.2.2.5   proklíčová firemnídata PCle SSD,500 GB U.2,2.s: pro klitová firemnl data SSD SATA lil,960 GB,dlouhá tivotnost. t DWDP. 2,5" SSD SATA lil,480 GB,dlouhá životnost. 1DWDP. 2,5" SSD SATA Ul,240 GB,dlouhá životnost,lDWDP. 2,5" PCle SSD,Modul M.2 NVMe Highend, 2048 GB
PCle SSD,Modul M.2 NVMe Highend. 1024 GB Pele SSD, Modul M.2 NVMe Highend,S12 GB PCle SSD, Modul M.2 NVMe Highend.256 GB PCle SSD,2x 2048 GB,karta M.2 NVMe Highend PCle SSD, 2x 1024 GB, M.2 NVMe,špičková karta Pele SSD,2x S 12GB,M.2 NVMe,špičková karta PCle SSD.2x 2S6 GB, M.2 NVMe, špičková karta Pele SSD,tx 2048 GS,karta M.2 NVMe Highend PCle SSD,1x 1024 GB,M.2 NVMe,pi ková karta Pele SSD,1x 512 GB, M.2 NVMe, špičková karta PCle S5D.1x 256 GB,M.2 NVMe,špičková karta PCle SSD,Modul M.2 NVMe. 1024 GB
Pele SSD, Modul M.2 NVMe.S12 GB PCle SSD, Modul M.2 NVMe,256 GB PCle SSD, 2x 1 024 GB, M.2 NVMe, karta Pele SSD, 2x S 12 GB,M.2 NVMe, karta PCle SSD,2x 2S6 GB, M.2 NVMe, karta Pele SSD,1X 1024 GB, M.2 NVMe, karta Pele SSD,1x S12GB, M.2 NVMe,karta PCle SSD,  x 256 GB,M.2 NVMe,karta SSD SATA lil,1024 GB,2.5"
SSD SATA Ul,S12GB,2,5" SSD SATA Ill,2S6 GB, 2.s·
SSD SATA Ill,S12GB. 2.S: SED SSD SATA Ul,256 GB. 2.S SED
Pevný disk SAS, 10000otlmin,1 SOOGB,2.5" Pevný disk SAS,1O 000 otJmin,1200GB,2.s· Pevný disk SAS.1O 000 otJmin,600 GB,2.5"
Pevný disk SATA lil.7 200 otJmin,6 000 GB,3.5 pro klíčová firemní data Pevný disk SATA Ul,7 200 otJmin,4 000 GB, 3,S pro klíčová firemní data Pevný disk SATA Ill,7 200 otJmin,2 000 GB.3.s: pro klíčová firemní data Pevný disk SATA Ill,7 200 otJmin,1 000 GB. 3.s pro kllčová firemní data Pevný disk SATA lil,7 200 otJmin,2 000 GB,i.s: pro klíčová firemní data Pevný disk SATA Ill.7 200 otJmin,1 000 GB,2.s: proklftová firemní data Pevný disk SATA Ill,7 200 otJmin,2 000 GB, 3,s·
Pevný disk SATA Ill,7 200 otJmin.1000 GB.3,s· Pevný disk SATA Ill.7 200 otJmin,500 GB.3.5"
1GB odpovídá v souvislostis uváděnou kapacitou pevného disku jedné miliardě bajtů.
Připraveno pronepřetržitý provoz (vyžadovány pevné disky urcené pro nepřetržitý provoz nebo disky SAS nebojednotky SSD s dlouhou životnosti)
At 20 GB místa na pevném disku Je rezervováno proobnovenisystému SED {se samočinným šifrováním)
SSD {SolidState Disk)

3.5"čtelka pamHových karet 24v1,USB 2.0 DVD-ROM
DVD Super Multi
DVD Super Multi,velmi tenká {podavač)
Jednotka BDTriple Writer SATA,velmitenká {podavači
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Radič SCSI I SAS




Pi1davne karty rozhran1 a kompo nenty (vohtelne)













Základní jednotka
Z-l  d   des
Typ základní desky Provedení
Čipová sada Patice procesoru
Maximálnf počet procesorů Podporovaná kapacita RAM (max.) Paměťové sloty
Frekvence paměti Poznámky k paméti




LAN
Verze systému BIOS Funkce systému BIOS


Typ zvukového čipu Zvukový kodek Funkcezvuku
d1ř	na d Serial ATA celkem z toho SATA Ill Funkce řadiče


R1 zl ra
Zvuk :vstup (zadní) Zvuk: výstup (zadníl Zvuk:vstup Zvuk:výstup
Interní reproduktory USB 2.0 celkem
 LSI RAIDCtrl SAS 1GB (D3216) RAID 5/6 Ctrl. 12 GbiVs 8 ports int. LSIRAIDCtrl SAS (D3327) RAID 0/ 1 Ctrl. 12GbiVs 8 ports int
Intel VROC HWkey Standard M.2 Intel VROC HW key Premium U.2



Wl.AN 802.1lac (2x2) PCle xlFH a Bluetooth 4.1 (pouze ve vybraných regionech,až Bluetooth 4.2 v závislosti na verzi OS) WLAN 802.11ac (2x2) PCle xl FH (pouze ve vybraných regionech)
RozhraníeSATA
Pl.AN EP XSSO-T2 2x10GBASE·T PLAN EMXSS7-T2 2x10GBASE-T Pl.AN EM2x10Gb SFP+
Gb Ethernet PCle xl
Duálnísériová karta PCle xl Duální 1OGb Ethernet PCle x8


CELSIUS R970 (S26361-K1449-VS15)	CELSIUS R970power  (526361-K1449-V61S)


D3488
proprietární lntel•C624 Socket P
2
1024GB
16 (8 na ka.idý procesor) DIMM(DDR4) ECC 2666MHz
6 paměťových kanálů,z toho 2 kanály s podporou 2 modulůDIMM na kanál.K získáni optimálního výkonu v 6kanilové konfiguraci je nutno objednat minimálně 6 paměťových modulů.Kapacita pro každý kanál musíbýt stejná.
DDR4,2 666 MHz,frekvencilze sntžit na 2 400 nebo 2 133 MHz v úvislostina procesoru.
Podpora až 2 TB operační paměti(na vyžádáni).Nezbytné použití dvou vybraných procesorů a paměťových modulů 128GB DDR4.
10/ 100/ 1000 Mb/s lnte1•1219LM and lntei• 1210 AMIAptloV
Aktualizace systému BIOS v paměti Flash EPROM pomocisoftwaru Systém BIOS s obnovou
UEFI (unifikované roz!ifitelné rozhranlfirmwaru) Integrovaný
Realtek ALC671
High Definition Audio


10
10
Serial ATA Ill(6 Gb/s) AHCI
RAID O, 1,S,10










9
USB 3.1 1.generace (USB 3.0) celkem 4
USB 3.1 2.generace celkem
 volitelně prostřednictvím prldavné karty

file_36.wmf
 




file_37.jpg

file_38.wmf

	


	


Ro hran1 USB vpředu

USB vzadu USB interní
Ethernet (RJ-45) eSATA
Poznámky k modulu rozhraní Vstupn zařízeni a kompone ty

Vstupnízařízení (volitelně)



Poz1 e pro 1ednotky Celkem pozic projednotky 2,S"interní pozice 3,S"interní  pozice
3,s externí pozice
s,2s externípozice Poznámky k pozicímjednotek


M.2-2280

Sloty
PCI-Express 3.0 x8
PCI-Express 3.0 xl 6
PCI (32bitová, 33 MHz)
PCI-Express 3.0 x8 (interno

Grafická karta
Poznámky ke grafické kartě
 

2x USB 2.0;2x USB 3.1 (1.generace);volitelné:Ix USB 3.1typu C (2.generace) prostřednictvím přídavné karty a pledního adaptéru karty
6
3,z toho 1typ A
2
1 (vol telně)
Funkce trvale dostupného nabíjení z portu USB


Optická myš USB s koletkem Klávesnice
Optická myš USB s naklápěcím kol&kem
Optická myš USB s koletkem


12
s
4
2

až Bx 2,5" pevný disk (přístup ColdPlug) a 1x 2,s•disk SSO nebo
až 4x 3,5" pevný disk (přístup ColdPlug)a 1x 2,s·disk SSD nebo
až 2x 2.s a 2x 3,s·pevný disk (plístup ColdPlug) a Ix 2.s  disk SSD  1x nazákladnídesce (promoduly PCle SSOJ


2 x (200 mm) Plná výška (1x PCle 3.0xS na procesor)
4 x (340mm / 13.391Plná výška (2x PCle3.0x16 na procesor) Ix(312 mm / 12,29") Plná výška
1 x (170 mm / 6.69 ") Plná výška (k dispozici s druhým procesorem)


NVIDIA• Quadro• P6000,PSOOO a P4000 s podporou SLI
Ele tncké parametry
Poznámka ke spotřebě energie Rozsahjmen .napětí
Rozsahjmenovité frekvence Rozsah provozního napětí Rozsah pracovní frekvence
Max.výstup jednoho napájecího zdroje
 

500 W, v závislosti na konfiguraci 100V-240V
50 Hz-60 Hz
90V -264V
47 Hz-63 Hz
1000W s účinnosti až 90 %
 

6SOW, v závis ostina konfiguraci 100V - 240V
50 Hz-60 Hz
90V -264V
47 Hz-63 Hz
	300 W.a!90% účinnost přivstupním napětívyšším než 11SV

PFC/AP (Power factor correction/ active power)
Výstup napájecího zdroje
 aktivní	aktivní

	napájecí lišty grafických karet (Spinový konektor / 1S,S A, 1000 W pro vstupní napětí nižší než 11SV

12V)	3 napájecí lišty grafických karet (Spinový konektor I 1S,5 A,
12V)
Hlu  andardn1 kor,figL a .e (pe
 
v d1s opt ická jed  ot   )
Související procesory pro uváděný	ProcesorIntel•Xeon•Gold612S hluk
 Procesor Intel•Xeon• Gold 612S
Poznámky a popis k standardní hlučnosti
Standardní hlučnost

Standardní hlučnost v provozním režimu:Kancelářské aplikace 2.0
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Standardní hlučnost v provozním režimu: Práce pevného disku
 Vážená úrovel'I hluku LwadIBJ I vážená úrovel'I hluku LpAm Vážená úroveň hluku Lwad [BJ I vážená úroveň hluku LpAm [dB(A)] vzhledem k okolípracovnlho mlsta	[dB(A)) vzhledem k okotí pracovního mlsta
Sx 4 GB, pevný disk,optická jednotka,systém Windows	8x 4 GS,pevný disk,optická jednotka,systém Windows V souladu se standardem ISO 7779:2010,ECMA-74	V souladu se standardem ISO 7779:2010,ECMA-74
4,0 8 / 23 d8(A) v okolí pracoviště	4,0 8 / 23 d8(A) v okolí pracoviště

4,0 B / 24 dB(A) v okolí pracoviště	4,0 B   24 dB(A) v okolípracoviště





' 1 ,   ,c.	on'i91	e!r;ovny d sl<  or  rrk     ed  01  a) Standardní hlučnost v provozním	4,0 B/ 23 dB(Alv okoll pracoviště režimu: Režim nečinnosti
Standardní hlučnost v provozním	4,5 B/ 28 dB(A) v okolí pracoviště režimu:Zatížení optické  jednotky
 

4,0 B I 23 dB(A) v okolí pracoviUé 4,5 B  28 dB(A) v okolí pracoviště
Standardní hlučnost v provozním režimu:Zatíženíprocesoru 50 %
Standardní hlučnost v provozním režimu:Zatížení procesoru 90 %
Roz  1e•>   h'l"   n ist, · o.ni i: o;třed Rozměry (Š x H x V)
 4.0 8 / 24 dB(A) v okolí pracoviště


4,0 B   24 d8(A) v okolí prKovíště




186x 618 x 430mm 7,32 X 24.3 X 16,9•
 4,0 B/ 24 dB(A) v okolí pracoviště


4,0 B/ 24 dB(A) v okolípracoviště
Provozní poloha Hmotnost Hmotnost  (libry)
Hmotnost - poznámky Provozní teplota okolí Provoznlrelativní vlhkost
Shod   ·e lil .J  _,
Produkt Model Německo

Evropa
USA a Kanada


Celý svět
 Vertikálnf a horizontálnl přibližně 20 kg
přibližně 44,8 lbs
Skutečná hmotnost závisína konfiguraci 10 až 3S "( (50 ilŽ 95 °F)
S - 85 % (relatfvnf vlhkost)


CELSIUS R970 ETNA-l
GS
závisí na konfiguraci CE
FCC tfída B cCSAus
RoHS (EU a Čína)
Operalnísystémy Microsoft (zápb HCT/HCL/WHQL)
 












CELSIUS R970power


Čína


Kompatibi ita - poznámky Kompatibilita - odkaz
c  ls  o ,1 '
Další software (předinstalováno)





Další software (volitelně)
 WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment - Odpad z elektrických a elektronických zaflzenO
ccc
TPM 2.0 pro Čínu (volitelně)
Název produktu múže být doplněn o kódová označení httpsJ/sp.ts.fuj tsu.com/sites/certificates


Ochrana pracoviště (fešení zabezpečeného ověřovánO
McAfee• llveSafe"'{zajísti oceňovanou antivirovou ochranu vašemu počítalia mnoho dagiho, předinstalovaná 30denní zkušebníverze)
Microsoft Office (zkušebníverze na 1měsíc pro nové uživatele softwaru Microsoft•Office 365,kupte Microsoft Office) Disk DVD proobnovu systému Windows•
Disk DVD s ovladati a nástroji(DUOVO)
Cyberllnk PowerDVD BD (software k pfehrávání diskú DVD a Bíu-f'ay Disc"') Cyberlink PowerDVD DVD(software k přehrávánidiskú DVD)
Nero Essentials Xl Microsoft•Office Professional 2019
Microsoft•Office prodomácnosti a firmy 2019
(k aktivacijednotlivých kopHtěchto produktú je nezbytný účet Microsoft. nákup a aktivace pouze v oblasti pořízeno

Fyzické zabezpečení





Zabezpečení systému a systému
BIOS
 Podpora zámku Kensington Oko provisací zámek
Spínat detekce vniknutí   Integrovaný zámek skřině (volitelný) Integrované zabezpetení(TPM 2.0J
EraseDisk
Antivirová ochrana zaváděcího sektoru Ochrana proti zápisu do paměti Flash-EPROM Kontrola všechrozhraní USB
Externíporty USB lze vypnout odděleně Kontrola externích zařízeni
 Podpora zámku Kensington Oko pro visací zámek
Spinat detekce vniknutí lntegrovan)izámek skříně (vol telný)
Integrované zabezpečení (TPM 2.0) EraseDisk
Antivirová ochrana zaváděcího sektoru Ochrana proti zápisu do paměti Flash-EPROM Kontrola všech rozhraní USB
Externí porty USBlze vypnout odděleně Kontrola externích zařízení
	
Fujitsu doporučuje Windows 1O Pro.



Z     npeéenr
Uživatelské zabezpečení







Nástroje vestavěné na pracovišti






o :i sp. '
Technologie snadné správy




Software pro snadnou správu Komponenty DeskView



Podporované standardy





Snadná správa - odkaz
Rů_r c

Dostupnost náhradních dílů
ln	t	J kt
 

Heslo uživatele a správce v systému BIOS Heslo pro přístup k pevnému disku
Ochrana pfístupu externím čtecím zařízením karet SmartCard (volitelně)
Ochrana přfstupu intern ím čtecím zařízením karet SmartCard (volitelně)
Ochrana pracovi!tě (řeí zabezpeteného ověfovánO Automatická aktualizace systému BIOS prostfedn ictvfm serveru f ujitsu
Automatická aktualizace systému BIOS prostřednictvím
serveru zákazníka (volitelně)
Snadná ochrana potítale (volitelně) Snadná obnova (volitelně)


iAMT 11.6 (v závislosti na typu procesoru) Správa ovladačů DeskUpdate
Spouštěcf kód PXE 2.1
Probuzeniz refimu SS (re.tim vypnuto) Wol (spuUěnl přes LAN)
Desklliew Cllent
DeskView lnstant BIOS Management Správa inventámlch údajů
Správa systému BIOS
Správa ovladačů Správa zabezpečení Správa upozornění
WMI (Windows Management lnstrumentationJ PXE (Preboot Execution Environment)
DMI (Desktop Management Interface) SMBIOS (System Management BIOS)
WBEM (Web Based Enterprlse Management) CIM (Common lnformatlon Model)
http://www.fujltsu.com/fts/manageabllity


Montovatelné do racku (SUJ
S let
 

Heslo uživatele a správce v systému BIOS Heslo pro přistup k pevnému disku
Ochrana přístupu externím čtecím zařizením karet SmartCard (volitelně)
Ochrana přístupu interním čtecím zařízením karet SmartCard (volitelně)
Ochrana pracoviště (lešení zabezpe{eného ověiován O Automatická aktualizace systému BIOS prostřed nictvím serveru Fujllsu
Automatická aktualizace systému BIOS prostlednictvfm
serveru zákazn íka (volitelně)
Snadná ochrana potítače (volitelně) Snadná obnova (volitelně)

























Montovatelné do racku (SU)
S let
Max.množství na paletě Poznámky k balení
 11	11
Tištěná uživatelská dokumentace je bělena bezchlórovým    mtěná uživatelská dokumentace je bělena bezchlórovým
procesem
 procesem
71 ul d Záručnílhůta Typzáruky
Záru<'.nipodmínky
z	e 1	luktern - Doporučená služba
Dostupnost náhradních dílů Odkaz na web servisu
 

3 roky
ZAruka On-site
http://support.ts.fujitsu .com/warranty
t	,,
9xS, servis u z.1kazníka s dobou reakce do n.1sledujlcfho pracovního dne (NBDJ S let po skonceni životnosti produktu
http://www.fujitsu .com/fts/services/support

Doporučené  příslušenství








		


Monitor P27-8 TS Pro
 Pokud jste profesionálové,kteif vyžadují vysoké rozlišení,barvy a výkon v nárocných aplikacích,je provás monitor FUJITSU P27-8 TS Pronejlepší
volbou.Monitor nabízí výjimelné zobrazení díky!pi kovému grafickému panelua 3,7 milionu pixelů.Dále poskytujejedinelné a ínovativní funkce, jako je například patentované čidlo přítomnosti uživatele a podpora USB v úsporném režimu.
 Objednací kód: S26361-K1594-V160

Monitor 834-9 UE
 FUJITSU 834-9 UE je ultra širokoúhlý zakfivený monitor s rozlišením 3440 x   Objednací kód: 1440a tenkými rámelky.Poloměr zakflvenr monitoruje 1900 mm.Monitor S26361·K1642-Vl40 má široké pozorovac.iúhly,které zajišťuji stálou kvalitu obrazu bez ohledu
na úhel pohledu,a nabfzisoftware pro správu OisplayView"' Click a mnoho možnosti připojeni,které uvítají sttedně velké a velkéfirmy.
Myš Gl9000 smodrou diodou





Klávesnice KB900
 My!GL9000 s modroudiodou má tenký design a ověfenou kvalitu konstrukce Fujitsu. Špl kový snímal s modrou diodou zajišťuje vysokou pfesnost a možnost volby rozliiení 1000,1500 nebo 2000 dpi.Myš GL9000 s modrou diodou vám usnadl\uje život, neboťje pfizpůsobena pravákům. Její tvar je velmipřljemný do ruky.

Klávesnice KB900 je velmi plochá klávesnice s extrémně nízkými klávesami a ochranou proti politi. Begantnf provedeni a špičkové zpracováni dělá
z klávesnice K8900 ideálnivstupnízařízeni pro kteréhokoliuživatele osobního poiitače či notebooku.V pfípadě drobné nehody (rozlitá sklenice vody nebo šálek kávy)usnadlluje tato speciálníkonstrukce odtok rozlité kapaliny.
 Objednací kód: S26381-K438-l100





S26381-KS60 4„ i-•:liší se dle přlslušné země)
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0Jta•heel P1acovn 1 lanice FUJITSLI CEL SIUS R970
Fujitsu doporučuje Windows 1O Pro.




Další informace
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kromě produktu FUJITSU CTLSIUS R970 nablzl spoleOlost Fujitsu celou hldu platformových frienl.Tato lešení v sobě spojuji produkty spo!Knosti Fujltsu, nejlepšl služby,zkumiostl a celostttová partnerstvf .

Portfolio společnosti Fujitsu
Spolelnost Fujitsu nabízl úplné portfolio hardwarových a softwarových IT produktu, služeb,lešenl a nabldek cloudu -od klientů ažpo feni datových center,vše v souladu sprůmyslovým i standardy.Toto portfolio zahrnuje širokou ladu podnikových řešení
a také ucelenou řadu nabídek cloudu.To z..ikaznfkům  umožňujevyullvat  altematívnf modely zajišťováni zdrojů a dod.Wek za
úlelem	I pružnosti podnikjnl a zlepšeni spolehlivosti rr provozu.

P<Xftatové produkty
www.fuj1tsu .com/globaVproducWcomputing/

Software www.fuj1tsu.com/software/
 Dam Informace oproduktu FUJITSU CELSIUS R970 požadujte od svého obchodního zástupce pro produkty Fujitsu nebo od obchodnfho partnera  s portfoliem produktů Fujitsu .Můžete také navWvit náš web. www.fujltsu.com/a/CELSIUS

lovotn1 prost1ed1
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Fujflsu Green Pollcy lnnovation je mU celosvětový projekt pro snltovánf zátěže žlvotnfho prost1edi.
Našim cílem je s využltlm našich globálnfch zkušenosti prostlednlctvfm IT ptlspět
k vytvořeni trvale udržitelného prostledi pro budoucí  generace.
Dam Informace nalemete na adrese http://
www.fujitsu .com/global/abou t/environmentJ

 na práva vtetně práv na duševní vlastnictvf jsou vyhrazena.Technické údaje semohou změnit Možnost dodání závisí na dostupnosti.Veškerá zodpovědnost za úplnost. aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustracije vytoulena .
Oznalenl použitá v tomtodokumentu mohou být ochrannými známkam i nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití tfetlmi stranami může být porušením práv jejich vlastníků .
Další informace naleznete na adrese www.
fujltsu.corn/terms
Copyright © Fujltsu Technology Solutions
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Technické údaje semohou zmnlt Možnost dodání úvisl na dostupnosti.Veškerá zodpovědnost za úplnost,aktuálnost a správnost uvedených informaci a ilustrací
je vyloučena.Označeni použi!A v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami plíslušných výrobců a jejich použití tlelimi stranami může být porušenlm právjejich vlastníků.
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Fujitsu Technology Solutions s.r.o. V Parku 2336/22, 14800 Praha 4
Tel.:+420 233034 007
Fax:+420 233 034 099
http://cz.ts.fujltsu .com/
2019-01-16EM-CS
 Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena.Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodáni závisl na dostupnosti .Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informaci a Ilustraci je vyloučena.
Označení použi tá v tomto dokumentu mohou byt ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použiti třetími stranami může být porušenim práv jejich vlastníků.
Další informace naleznete na adrese www.fujitsu .com/terms pyrjght © Fujjtsu Technology Soh1tjons


