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החברה המובילה בעולם

Innovation with Style
המחשבים המהירים בעולם

מחשבים ניידים
רק  1.2ק״ג
דק וקל
במיוחד

 - G Seriesניידים למקצוענים עם
כח עיבוד מסיבי
•מסכי מחשב עד רמת 4K UHD
•מעבד Intel i5/i7
•כרטיס מסך מתקדם Nvidia GeForce GTX

•מקלדת ייחודית מוארת לאזורי שליטה
•Win 10 Home

•מגיע בגדלים "13.3"- 18.4
• 3שנים אחריות באתר הלקוח
בסדרת GT | GE
•שנתיים אחריות באתר הלקוח
בסדרת GP | GL
סדרת GT | GE | GP | GL

- Workstation Series
ניידים רבי העוצמה

•מתאים לעבודה עם תוכנות עריכה ,פיתוח והנדסה
•בעל תקינה של חברות כגוןAutoCAD :
•מעבד Intel i5,i7 / Intel Xeon
•מסך ברזולוציה FULL HD 4K-IPS
•כרטיס מסך NVIDIA Quadro
•Win 10 Home/Win 10 Pro

•מגיע בגדלים "17.3" ,15.6
• 3שנות אחריות באתר הלקוח
סדרת WS | WT
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 - Prestige Seriesהסדרה
העוצמתית לעסקים ולג'יימרים
עם המעבד החדש של אינטל
דור 6
•צבע אפור כסוף ,סגסוגת אלומניום
•מעבד Intel Core i5/i7
•כרטיס מסך מתקדם Nvidia GeForce GTX
•זכרון 1TB
•Win 10 Home

•מקלדת ייחודית מוארת מקצועית
למשחקים
•מגיע בגדלים "17.3" ,15.6
• 3שנים אחריות באתר הלקוח
סדרת PX | PE

- Slim Series
ניידים עסקיים דקים במיוחד

• Ultra Bookמסגסוגת אלומיניום
•מסכי מחשב עד רמת FHD
•מעבד Intel i5,i7
•כרטיס מסך החל מ Intel HD -ועד  GTXעוצמתי
•Win 10 Home

•משקל החל מ 1.2 -ק"ג ,קל ודק במיוחד
•ניתן לצרף תחנת עגינה ייחודית לגיימרים
הכוללת כרטיס מסך ,רמקולים ועוד
•מגיע בגדלים "17.3" ,15.6" ,14.1" ,13.3
• 3שנים אחריות באתר הלקוח
סדרת GS

- Classic Series
ניידים קלאסיים המיועדים לבית,
לעסק ולתלמיד
• מעבד Intel i5,i7
•כרטיס מסך  Intel HDועד NVIDIA

•קישוריות מלאה ומהירה
•מצלמת  HDואופציה למסך מגע
•Win 10 Home

•מגיע בגדלים "17.3" ,15.6
•שנה אחריות איסוף והחזרה עם אופציה
להרחבה ל 3-שנים
סדרת CX | CR

מחשוב ותוכנה

מחשבים נייחים
מחשבים מהירים מבוססי מעבד  INTELוכוח עיבוד גרפי עוצמתי.
חיסכון בכבלים ,חיסכון במקום וקישוריות מלאה
 - Cubiמיני מחשב חסכוני במקום וחשמל
•מיני מחשב עסקי ועוצמתי עם מעבד Intel
•כרטיס מסך  HDוחיבור HDMI

•מיועד לשימוש עסקי  /ביתי  /מולטימדיה
•מחשב ירוק עם צריכת חשמל נמוכה במיוחד
•במגוון מעבדי סלרון ,סנטיוםi3, i5, i7 ,
•עד  3שנות אחריות איסוף והחזרה לאתר הלקוח
סדרת CUBI | CUBIN | CUBI2

מחשב עבודה
לגרפיקאים ואדריכלים

מחשב נייח
לגיימר מקצועי

מיקרו נייח
לגרפיקה ומשחקים

להזמנות בטל' 03-5761660 :מיילinfo@getter.co.il :
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תוכנות לעסק
גטר היא אחת מספקיות התוכנה הגדולות בישראל .לחברה הסכמי שיווק והפצה עם חברות תוכנה בינלאומיות
בתחומים הבאים :מערכות הפעלה ,כלי פיתוח ,תוכנות גרפיות ,תוכנות עזר ,שרתים ,אבטחה וגיבוי.
כמו כן גטר הינה  LAR - LARGE ACCOUNT RESELLERשל מיקרוסופט בישראל וככזו מתמחה בשיווק תוכנות
מיקרוסופט לארגונים ועסקים מכל הגדלים ובמתן שרותי ייעוץ לבחירת מסלולי הרכישה והמוצרים המתאימים
לצורכי הארגון ולמצב הרישוי הקיים בו.

שירותי מחשוב
גטר מציעה ללקוח מטריה הכוללת
שירותי מחשוב ופתרונות תשתיתיים בתחום החומרה והתוכנה.
החל משלב האפיון ,דרך שילוב פתרונות וכלה בתמיכה שוטפת על מנת לענות
לכל הצרכים המשתנים של הלקוח.
•תשתיות חומרה
•פתרונות תקשורת ורשתות
•פתרונות גיבוי ואחסון
•שירותי ענן
•פתרונות לניהול ההדפסה
•פתרונות אוטומציה ווירטואליזציה
•פתרונות תוכנה
•שירותי תמיכה ותחזוקה
•מעבדות שירות
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