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Vlastnosti, ktorými sa Getac S410 rozlišuje od komerčného rie-
šenia, sú nasledujúce: oveľa väčší jas displeja, integrovaná ruko-
väť a ochrana všetkých portov pred prachom a vlhkom pomocou 
ochranných krytiek. Navyše je notebook dostatočne odolný na to, 
aby absorboval otrasy a príležitostné nárazy alebo pády. Getac S410 
je veľmi atraktívny stroj, ktorý obstojí v skúške času a vyžaduje tú 
správnu mieru húževnatosti s hmotnosťou iba 2,2 kg a hrúbkou 
35 mm. Je to úspešná kombinácia priemyselného dizajnu s mecha-
nickými doladenými detailmi.

Model S410 je vyrobený z materiálu, ktorý Getac nazýva 
KryptoShell, čo je ABS a PC polymérny plast. S410 nie je vodo-
tesný, čo znamená, že môžete poliať jeho klávesnicu a prejsť s ním 
dažďom. Ochranné kryty konektorov udržia vodu na uzde, ale iba 
v uzavretom stave. Zariadenie teda spadá iba do špecifikácie ochra-
ny IP51, čo jednoducho znamená, že je odolné vertikálne kvapka-
júcim tekutinám.

Výrobca vybavil Getac S410 výkonnými dvojjadrovými procesormi 
6. generácie Intel Skylake. Základným procesorom je Intel® Core™ 
i3-6100U s frekvenciou 2,3 GHz, strednou voľbou sú procesory 
Intel® Core™ i7-6500U bez vPro technológie alebo i7-6600U  
so základnou frekvenciou 2,6 GHz a maximálnou turbo frekven-
ciou 3,4 GHz vrátane technológie vPro. Notebook disponuje ši-
rokouhlým displejom s veľkosťou 14“ s rozlíšením 1 366 x 768 
pixelov a so svietivosťou 200 nitov v základnej verzii. Ako voliteľný 
doplnok možno zvoliť multidotykový displej s technológiou Getac 
QuadraClear™, ktorá sa vyznačuje systémom štyroch vrstiev: veľmi 
jasným podsvietením, antireflexnou vrstvou, lineárnym a kruhovým 
polarizátorom. Funkcia plného podsvietenia sa aktivuje pomocou 
dedikovaného tlačidla na klávesnici.

Na bezdrôtovú komunikáciu má Getac S410 zabudovaný dvoj-
pásmový Wi-Fi modul 802.11 ac v kombinácii s Bluetooth 4.2. 
Voliteľnou alternatívou je dedikovaný GPS modul a 4G model Gobi 

vrátane možnosti unikátnej 3D osempásmovej antény, ktorá zlepšu-
je konektivitu notebooku v prípade, že ste mimo dosahu prístupo-
vých bodov alebo signálu Wi-Fi.

Voliteľnou výbavou, ktorú možno konfigurovať do media slotu, 
je druhý SSD alebo HDD disk, druhá batéria, DVD mechanika, 
PCMCIA karta II alebo ExpressCard34/54. Pre aplikácie, kde sa 
kladie veľký dôraz na bezpečnosť, má notebook Getac S410 voliteľ-
ne k dispozícii čipový modul TPM 1.2 na HW šifrovanie informácií 
alebo vytvorenie zabezpečeného sieťového pripojenia.

Pre prácu v teréne je veľmi dôležitá výdrž batérie; podľa testu 
BatteryMon bechmark vydrží batéria notebooku Getac S410 viac 
ako desať hodín pri základnej konfigurácii jednej batérie a až 22 
hodín pri vybavení druhou voliteľnou batériou. Notebook spĺňa nor-
mu MIL-STD 810G a krytie IP51 a môže pracovať pri provizórnej 
teplote od 21 °C do +60 °C a pri vlhkosti až 95 %. 

Podrobnejšie informácie o odolných tabletoch a notebookoch Getac 
pre profesionálov s vysokými nárokmi získate na internetových 
stránkach spoločnosti ELVAC SK s. r. o., (www.elvac.sk), ktorá je 
distribútorom výrobcu Getac na slovenskom trhu a disponuje tech-
nickým zázemím a skúsenosťami, vdychujúcim týmto výrobkom 
život. Ponúkame široké portfólio priemyselných počítačov a kompo-
nentov na mieru vášmu stroju alebo aplikácii, a to všetko s rozšíre-
nou zárukou až päť rokov.
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generáciu stredne odolného notebooku S410, 
ktorá postupne nahradí model S400.  

tento laptop je špeciálne navrhnutý  
na použitie v teréne, kde sa vyžaduje  

väčšia tuhosť a odolnosť, ale kde je zároveň 
prijateľná hmotnosť zariadenia, čo štandardné 

spotrebné notebooky nemôžu poskytnúť.  
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generácii sú nižšia hmotnosť, tenší dizajn  
a kompletne nová a odolnejšia industriálna vizáž.
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