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HP Device as a Service (DaaS)

Optimalizujte své IT prostředky a zdroje pomocí HP Device as a Service
(DaaS)1, kompletního řešení, jež v sobě kombinuje hardware, podrobnou
analýzu, proaktivní správu a zařízení a služby životního cyklu produktů.

VYBERTE SI KOMBINACI ZAŘÍZENÍ JEDINEČNOU PRO VAŠE PODNIKÁNÍ.

Firemní stolní počítače HP

Firemní notebooky HP

Spolehněte se na výkon a zabezpečení našich firemních stolních
počítačů, jež vám pomohou účinně pracovat a spolupracovat.
� Stolní počítače vše v jednom
� Stolní počítače HP Chrome
� Řešení HP pro spolupráci
� Stolní počítače HP Elite

� Stolní počítače HP Elite Slice
� Stolní počítače HP EliteDesk
� Stolní počítače HP ProDesk

Zažijte styl, výkon a flexibilitu nejzabezpečenějších
a nejspravovatelnějších počítačů na světě.1
� HP Chromebook
� Notebooky HP EliteBook
� Notebooky HP ProBook
� Notebooky HP Spectre Pro
� Oddělitelné počítače HP Elite x2
� Oddělitelné počítače HP Pro x2

Pracovní stanice HP

Maloobchodní řešení HP2

Pracovní stanice HP Z Workstations jsou
konstruovány již od základů tak, aby naplnily vaše
potřeby a nabídly vysoký výkon a spolehlivost,
a také nejnovější inovace a nejmodernější
technologie.

HP nabízí svým zákazníkům vždy něco nového,
od tradičních po mobilní technologická řešení,
která vylepší práci vašich zaměstnanců a přilákají
klienty.

�Mobilní pracovní stanice HP
�Pracovní stanice HP Z Virtual
�Pracovní stanice HP Z VR Backpack
�Pracovní stanice HP Z

� Mobilní prodejní systémy
� Prodejní systémy Point of Sale (POS)

� Konvertibilní počítače HP Spectre
Pro x360
� Oddělitelné počítače HP x2
� Konvertibilní počítače HP x360
– Tablety HP ElitePad
– HP Pro

Apple®3
HP rozšiřuje službu Device as a Service (DaaS)
na zařízení Apple.
� iPhone®
� iPad®
� Mac®

Vyberte si kombinaci zařízení a příslušenství jedinečnou pro vaše podnikání i uživatele.

Zástupce HP nebo autorizovaný partner HP DaaS s vámi bude spolupracovat, abyste měli jistotu správných zařízení pro svou práci.4

1.	Projekty a/nebo dodávané součásti HP DaaS se mohou lišit podle regionu nebo autorizovaného servisního partnera HP DaaS. Obraťte se prosím na místního zástupce společnosti HP nebo autorizovaného
partnera DaaS ohledně konkrétní nabídky ve vaší oblasti. Služby HP se řídí příslušnými smluvními podmínkami HP poskytnutými nebo oznámenými zákazníkovi v době nákupu. Zákazník může mít další
zákonná práva podle platných místních zákonů a tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna smluvními podmínkami HP nebo omezenou zárukou HP poskytnutou s vaším produktem HP.
2. K dispozici v USA pouze prostřednictvím smlouvy s uživatelem.
3. HP DaaS pro Apple je v současnosti k dispozici pouze v USA.
4.	Zařízení, projekty a/nebo dodávané součásti HP DaaS se mohou lišit podle regionu nebo autorizovaného servisního partnera HP DaaS. Obraťte se prosím na místního zástupce společnosti HP nebo autorizovaného
partnera DaaS ohledně konkrétní nabídky ve vaší oblasti.
	Služby HP se řídí příslušnými smluvními podmínkami HP poskytnutými nebo oznámenými zákazníkovi v době nákupu. Zákazník může mít další zákonná práva podle platných místních zákonů a tato práva
nejsou žádným způsobem ovlivněna smluvními podmínkami HP nebo omezenou zárukou HP poskytnutou s vaším produktem HP.
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