Datasheet FUJITSU LIFEBOOK A556 a LIFEBOOK A556/G Notebook

Společnost Fujitsu doporučuje systém Windows.

Datasheet
FUJITSU LIFEBOOK A556 a LIFEBOOK A556/G
Notebook
Váš nepostradatelný výkonný společník
Notebook FUJITSU LIFEBOOK A556 s nejnovější technologií procesoru a paměti je
výkonným partnerem pro každodenní práci s počítačem. 15,6” (39,6 cm) antireflexní
obrazovka nabízí komfortní zobrazení i ve venkovních podmínkách. S notebookem
LIFEBOOK A556/G vybaveným diskrétní grafickou kartou a obrazovkou s rozlišením
FHD (1 920 x 1 080 pixelů). Integrované rozhraní WLAN a Bluetooth, HDMI, funkce trvale
dostupného nabíjení z portu USB a klávesnice s blokem číselných kláves poskytnou
mobilitu a pohodlí při práci.
Vysoký výkon

Rychlost a lepší odezva
Nejnovější procesor a výkonnější paměť DDR4
Možnosti připojení a pohodlí podle vašich požadavků

Využijte celou škálu rozhraní a technologií, které vám budou oporou při plnění náročných
úkolů doma a v kanceláři.
Integrované rozhraní WLAN a Bluetooth, porty HDMI a VGA a funkce trvale dostupného
nabíjení z portu USB
Komfortní uživatelské prostředí

Ergonomický komfort při každodenní práci
Antireflexní obrazovka s úhlopříčkou 15,6” (39,6 cm), plnohodnotná klávesnice s blokem
číselných kláves
Dokonalý multimediální zážitek

Užívejte si výkon diskrétní grafické karty a prohlížení obsahu ve vysokém rozlišení.
Pokročilá grafická karta s až 2 GB vyhrazené videopaměti a obrazovka s rozlišením FHD
(1 920 x 1 080 pixelů)
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Komponenty
Operační systémy
Operační systém
Kompatibilní operační systém

Windows 10 Pro
Windows 10 Home
Windows 7 Professional 64-bit

Windows 10 Pro
Windows 10 Home
Windows 7 Professional 64-bit

Paměťové moduly

4 GB (1 moduly 4 GB) DDR4, 2 133 MHz, PC4-2133, SO DIMM
8 GB (1 moduly 8 GB) DDR4, 2 133 MHz, PC4-2133, SO DIMM
16 GB (1 moduly 16 GB) DDR4, 2 133 MHz, PC4-2133, SO DIMM

Jednotky pevného disku (interní)

SSHD, 5 400 ot./min, 500 GB / 8 GB paměť cache SSD, 2,5”, S.M.A.R.T.
SSD SATA III, 256 GB, 2,5”
SSD SATA III, 128 GB, 2,5”
SATA, 5 400 ot./min, 500 GB, 2,5”, S.M.A.R.T.
SATA, 5 400 ot./min, 1 TB, 2,5”, S.M.A.R.T.

Poznámky k pevnému disku

1 GB odpovídá v souvislosti s uváděnou kapacitou pevného disku jedné miliardě bajtů.
Dostupná kapacita se může lišit, závisí také na použitém softwaru.
Rozhraní pro interní HDD: S-ATA III (6 Gb/s)
DVD Super Multi

Přídavné karty rozhraní a komponenty (volitelně)
WLAN (volitelně)
Multimédia
Kamera

Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac s integrovaným rozhraním Bluetooth 4.1
Vestavěná webová kamera (rozlišení HD) se
stavovým indikátorem LED

Vestavěná webová kamera (rozlišení Full HD) se
stavovým indikátorem LED

Základní jednotka
Obecné informace o systému
Procesor

Čipová sada
Podporovaná kapacita RAM (min.)
Podporovaná kapacita RAM (max.)
Paměťové sloty
Poznámky k paměti
LAN
Typ zvukového čipu
Zvukový kodek
Funkce zvuku
Barva
Materiál
Monitor
Monitor
Poměr stran obrazu
Typický jas
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Procesor Intel® Core™ i5-6200U
(2 jádra / 4 vlákna, 2.3 GHz, až 2,8 GHz, 3 MB, Intel® HD Graphics 520)
Integrováno
4 GB
32 GB
2 DIMM (DDR4)
Podpora dvoukanálového provozu
DDR4 – 2 133 MHz
10/100/1000 Mb/s Realtek RTL8111H
Integrovaný
Realtek ALC255
2 vestavěné reproduktory (stereo), Ovládání hlasitosti zvuku funkční klávesou (zeslabení: Fn+F8, zesílení:
Fn+F9)
Black (černá)
Matný

Black (černá)
Matný

15,6” (39,6 cm),Podsvícení LED,(HD),Antireflexní
displej,1366 x 768 pixelů,300:1 (min),220 cd
16:9
220 cd

15,6” (39,6 cm),Podsvícení LED,(Full HD),Antireflexní
displej,1920 x 1080 pixelů,300:1 (min),250 cd
16:9
250 cd
www.fujitsu.com/fts/mobile
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Monitor
Typický kontrast

300:1 (min)

300:1 (min)

Obecné informace o systému
Max. rozlišení na externím displeji
Grafická karta
Funkce grafické karty
Poznámky ke grafické kartě
Vyhrazená videopaměť
Sdílená videopaměť

1920 x 1200 pixelů
Intel® HD Graphics 520
DirectX® 12
Sdílená paměť závisí na velikosti operační paměti
--až 1 695 MB

1920 x 1200 pixelů
Intel® HD Graphics 520, AMD Radeon™ R7 M360
DirectX® 12
--2 GB (DDR3 VRAM)
---

Rozhraní
HDMI

1

Klávesnice a polohovací zařízení
Klávesnice s izolací s blokem číselných kláves
Touchpad
Stavová dioda LED
Tlačítko napájení
Bezdrátové technologie
Šifrování WLAN
WLAN – poznámky
podpora WiDi
Napájecí zdroj
Napájecí adaptér
Rozsah jmen. napětí
Rozsah jmenovité frekvence
Primární baterie
Baterie – poznámky

Hlučnost
Hlučnost

WEP, WPA, WPA2
Dovoz a používání podléhá směrnicím příslušné země.
Ano (s Intel W-LAN)
19 V / 90 W (4,74 A), 100 V až 240 V, 50 Hz – 60 Hz, Standardní adaptér, 0,320 kg, 126×50×30 mm
100 V – 240 V (vstupní střídavé)
50 Hz – 60 Hz
Baterie Li-Ion, 3 články
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.
Další informace naleznete v deklaraci ECO

Další informace naleznete v deklaraci ECO

Rozměry a hmotnost, životní prostředí
Hmotnost – poznámky
Hmotnost závisí na aktuální konfiguraci.
Provozní teplota okolí
5 až 35 °C (41 až 95 °F)
Produkt
Evropa
Celý svět

Kompatibilita – odkaz
Další software
Další software (přiložen jako CD/
DVD)
Zabezpečení
Fyzické zabezpečení
Zabezpečení systému a systému
BIOS
Uživatelské zabezpečení
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Fujitsu LIFEBOOK A556/G
CE
WEEE
RoHS (Omezení nebezpečných látek)
ENERGY STAR® 6.0
Operační systémy Microsoft (zápis HCT/HCL/WHQL)
http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates
Disk DVD s ovladači a nástroji (DUDVD)

Podpora zámku Kensington
Systém BIOS s podporou služby Computrace®
Funkce TPM 2.0 (technologie Intel® Platform Trust)
Heslo uživatele a správce v systému BIOS
Heslo pro přístup k pevnému disku

Podpora zámku Kensington
Systém BIOS s podporou služby Computrace®
Funkce TPM 2.0 (technologie Intel® Platform Trust)
Heslo uživatele a správce v systému BIOS
Heslo pro přístup k pevnému disku
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Záruka
Záruční lhůta
2 roky
Typ záruky
Služba Collect & Return
Záruční podmínky
http://support.ts.fujitsu.com/warranty
Služby podpory produktů – perfektní rozšíření
Doporučená služba
9x5, servis u zákazníka s dobou reakce do následujícího pracovního dne (NBD)
Odkaz na web servisu
http://ts.fujitsu.com/Supportservice

Doporučené příslušenství
Casual Backpack 16

Batoh Casual Backpack 16 je určen pro širokoúhlé notebooky
Objednací kód:
s úhlopříčkou až 15,6”. Poskytuje další úložný prostor, extra velké
S26391-F1192-L167
přihrádky a kapsy na zip, kam můžete uložit vše, co potřebujete
do školy, do práce nebo na cesty. Také obsahuje rozšiřitelný úložný
prostor na složky a velkou oddělenou přihrádku na zip umožňující
uložení knih, příslušenství a dalších věcí. Batoh navíc doplňuje malá
přední kapsa a dvě boční kapsy ze síťoviny. Polstrované ramenní
popruhy a vrchní ucho zajistí pohodlné nošení.

Bezdrátová myš WI200

Bezdrátová myš WI200 používá nejnovejší bezdrátovou technologii Objednací kód:
2,4 GHz. Snímac s vysokým rozlišením 1000 dpi poskytuje
S26381-K462-L100
potrebnou presnost pro efektivní práci. Bezdrátová myš WI200 se
sportovním kompaktním designem a elegantní cernou povrchovou
úpravou se dobre hodí do každého prostredí. Je vhodná pro
praváky i pro leváky.

SOUNDSYSTEM DS E2000 Air

Nový výkonnější zvukový systém SOUNDSYSTEM DS E2000 Air
Objednací kód:
nabízí působivý a dokonale vyvážený zvuk v celé šířce frekvenčního S26391-F7128-L600
pásma. Jedná se o špičkovou sadu reproduktorů s rozhraním USB
v překvapivě malém provedení. Robustní satelitní reproduktory
jsou pokryty luxusním klavírním lakem a spodní část je osvětlena
hřejivým světlem.

UC&C USB Value Headset

FUJITSU UC&C USB Value Headset jsou lehká oboustranná
Objednací kód:
stereofonní sluchátka s mikrofonem standardní velikosti navržená S26391-F7139-L20
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.
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Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Další informace

Autorská práva

Kromě produktu Fujitsu LIFEBOOK
A556 a LIFEBOOK A556/G , zajišťuje tato
společnost řadu platformových řešení.
Tato řešení v sobě spojují produkty
společnosti Fujitsu, nejlepší služby,
zkušenosti a celosvětová partnerství.

Learn more about FUJITSU LIFEBOOK
A556 and LIFEBOOK A556/G, please
contact your Fujitsu sales representative
or Fujitsu
Business partner, or visit our website.
www.fujitsu.com/fts/mobile

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
© 2015 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 GmbH
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4
Tel.: +420 233 034 007
Fax: +420 233 034 099
http://cz.ts.fujitsu.com/
2015-12-28 CZ-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
© 2015 Fujitsu Technology Solutions
www.fujitsu.com/fts/mobile

