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Reklama: Sháníte funkční a výkonnou výpočetní techniku do firmy, ale zároveň hledáte
způsob, jak ušetřit u počátečních nákladů? Zkuste sáhnout po repasované technice. Nejen, že
je mnohem levnější, než nové stroje, ale zároveň je kvalitní a šetrná k přírodě.

Repasovaná technika nabízí výkonné stroje nejlepších značek
Co to vlastně znamená, když je technika repasovaná? Dovozce repasované techniky, firma
Technimax, nabízí přístroje, které už byly v minulosti používané, a to převážně ve velkých
firmách nebo na úřadech, které musí jít s dobou a po čase obměnit starou techniku za novou.
Díky tomu se na trh dostávají výhradně značkové stroje v nejvyšších modelových řadách. Patří
mezi ně zejména kvalitní počítače a notebooky lepších značek jako je Lenovo, HP Compaq,
Dell Latitude anebo Toshiba Tecra/Portégé.

Technimax tyto stroje dále roztřídí, otestuje a vyčistí, a zajistí tím jejich naprostou připravenost
pro další použití. Velké firmy obvykle kupují techniku na leasing a z ekonomického hlediska se
jim vyplatí ji po čase vyměnit. Pokud jste malá nebo střední firma, vzniká tím pro vás skvělá
příležitost. Za dostupnou cenu můžete pořídit spolehlivé stroje se špičkovým servisem.

Jak vybrat repasované počítače pro vaši firmu
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Repasované počítače jsou v mnoha případech kvalitnější a výkonnější, než levné low-endy.
Jedná se totiž o přístroje, které byly určeny na delší provoz, než dobu záruky. Nejčastěji mezi
nimi najdete zejména produkty už zmiňované značky DELL, která je proslulá svou kvalitou a
výdrží. Při výběru pro vás proto bude důležité, k jaké práci plánujete počítač využívat .

Pro klasickou kancelářskou práci se hodí počítače například s dvoujádrovým procesorem,
integrovanou grafickou kartou a 4GB pamětí. Pokud potřebujete počítač k náročným grafickým
operacím (3D projekty, CAD apod.) nebo pro práci s aplikacemi, které vyžadují rychlé výpočty
procestoru s dostatečnou zásobou paměti (např. střih videa), sáhněte po počítačích s procesory
Core i5, i7 či Xeon a pořiďte si samostatnou grafickou kartu a alespoň 8GB paměti RAM.
Zároveň je dobré, aby pořizovaný stroj nebyl starší než 3 roky.

Pozor na legální operační systém
Ujistěte se, že vámi kupované počítače mají legální operační systém . Zejména operační
systém Windows je jedním z nejčastěji nelegálně používaných softwarových programů vůbec.
Pouze legální operační systém vám zajistí, že bude řádně aktivovaný, aktualizovaný a vaše
data budou v bezpečí. Vyhnete se navíc vysokým pokutám, které by vám hrozily při používání
nelegálního operačního systému.

Monitory, tiskárny či projektory se také repasují
Repasované nemusí být jen stolní počítače a notebooky. Firma Technimax nabízí i další
repasovanou techniku, jako jsou například LCD monitory, tiskárny či projektory. Právě LCD
monitory jsou oproti ostatním typům repasované výpočetní techniky typické svou nízkou
poruchovostí a bezproblémovým chodem. Jejich životnost navíc bývá mnohem delší, než
uživatel vůbec potřebuje.

Pro práci oceníte také repasované osobní tiskárny pro domácí použití nebo do menších firem
anebo velkokapacitní tiskárny, určené pro velkou zátěž. V této kategorii se jedná výhradně o
prověřené a spolehlivé modely značky HP. Pracovní schůzky a porady často vyžadují datový
projektor. Nemusíte za něj utrácet obrovské částky. Repasované projektory udělají stejnou
službu jako nové a za příznivější cenu.

Využijte prodloužení záruky
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Nevýhoda repasů bývá v jejich zkrácené záruce. Pokud už neplatí původní záruka přístroje,
reklamovat ho můžete pouze u prodejce. Většinou se setkáte se zárukou zhruba od tří měsíců
do jednoho roku, i tady ale existují výjimky. Firma Technimax například umožňuje prodloužení
záruky až na 25 měsíců.

Neutrácejte zbytečně a sáhněte po repasovaném zboží, které je kvalitní, levné a stále funkční.
Začít můžete už dnes s nákupem u dovozce repasované techniky, firmy Technimax .
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