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Jen Vy a VAIO



Nejen rychlejší. Chytřejší
Sony VAIO s hrdostí zavádí zcela novou řadu procesorů Intel® Core™ pro rok 2010 –
inteligentní procesory, které automaticky zajistí výkon navíc, kdykoliv jej budete 
potřebovat, a efektivnější využití energie, kdykoliv si budete chtít hrát déle. Široká 
škála úrovní výkonnosti usnadňuje výběr toho správného procesoru pro vás, bez 
ohledu na to, co chcete dělat.

Všechny notebooky Sony VAIO využívají nové technologie procesorů Intel® Core™,
které v mobilní konektivitě, zábavě a kreativitě dodávají optimální výkon. Věříme, že 
vám pomůže realizovat vše, co si dokážete představit. Naše technologie právě tohle 
umožňuje. Zvolte maximální mobilitu a výkonná multimédia, zvolte notebook VAIO, 
který udává směr – vždy se najde model, který přesně vyhovuje vašim potřebám. 
Na následujících stránkách zjistíte, který je pro vás ten pravý.



Mé VAIO je stejné 
jako já. Které to je?

Windows®. Život bez hranic. Společnost Sony doporučuje systém Windows 7.

Displeje VAIO

Displeje pro každou práci nebo volný čas, od 
každodenní práce s počítačem po pokročilé 
úpravy fotografií. Zvolte displej, který bude 
přesně vyhovovat vašim potřebám, a ponořte 
se do nových zážitků.

Mobilita je pro mě základem

Řady Z, Y, S

Malé, lehké a s tak výkonným akumulátorem, 
že můžete pracovat nebo hrát tak dlouho, jak 
budete potřebovat. Na cestách nebo jen tak 
venku. 

Chci se bavit

Řada F

Bavte se stylově. Nebuďte skromní, nechtějte 
nic horšího než Full HD displej, zvuk Dolby 
Home Theatre a krystalicky čistou kvalitu 
Blu-ray™ technologie. 
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Miluji svůj životní styl

Řada E (14“), E (15,5“), Mini W 

Vyberte si podle svého stylu a potřeb 
z řady zářivých barev a vyladěného 
příslušenství. Perfektního společníka 
pro každý den s velkým úložným prostorem 
a předinstalovaným nejnovějším 
multimediálním softwarem.

Ještě větší prožitek
Využijte své VAIO maximálně

Každé VAIO umí nabídnout víc než jen 
pokročilé technologie Sony. Zvyšte svůj 
prožitek díky nejnovějšímu VAIO softwaru, 
příslušenství a podpoře.
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Displeje VAIO
Jedním z nejdůležitějších kritérií při volbě počítače je kvalita obrazovky. 
VAIO opět kráčí vpředu s novou řadou inovativních displejů.

Všechny naše nové displeje* nabízejí skutečný širokoúhlý poměr stran 16 : 9, vysoký kontrast 
a odolnost vůči poškrábání. Vhodný displej se najde pro každou práci nebo pro volný čas, 
od každodenní práce s počítačem po pokročilé úpravy fotografií. Zvolte displej, který bude 
přesně vyhovovat vašim potřebám, a ponořte se do nového zážitku.

* U většiny modelů
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VAIO Display Premium

Nejpropracovanější 
obrazovka

VAIO Display Premium 

využívá nový barevný standard 

u’v’ s barevným poměrem NTSC 

vyšším než 100 % a zajišťuje inten-

zivní reálný obraz s miliony barev 

a výjimečným jasem.

Udává nový standard 
v kvalitě displejů

Nekompromisní barvy a jas zajišťují 

úžasně přirozený obraz, který je 

nezbytný pro profesionální úpravu 

fotografií a pro práci s grafickými 

aplikacemi, které vyžadují přesnou 

reprodukci barev.

Barvy a jas jako 
ve skutečném světě

Nabízí tolik barev, kolik je lidské 

oko schopné rozeznat, s odpo-

vídajícím jasem. Nejnovější 

technologie, využívající několik 

výbojek, zvyšuje jas celého dis-

pleje a do dá vá nejlepší hloubku 

a ostrost obrazu.

Skutečný širokoúhlý 
formát standardně

Vychutnejte si zábavu a zobrazujte 

si dvě webové stránky nebo doku-

menty vedle sebe na obrazovce 

se skutečným poměrem stran 16 : 9 

a vysokým kontrastem. Vychutnejte 

si čisté, kvalitně vy kres lené fotogra-

fie a působivé prezentace.

Dokonalá kombinace 
kvality a odolnosti

Povrchová úprava zvyšuje odolnost 

proti šmouhám a škrábancům 

pro bezstarostnou práci venku. 

Proto si můžete směle brát své VAIO 

na výlety.

Úžasně živý, 
neuvěřitelně odolný

Nekompromisní, skutečný 

širokoúhlý formát. Vysoký kontrast 

pro jasnější bílou a hlubší černou. 

Zvýšená odolnost proti šmouhám 

a škrábancům.

VAIO Display

Snadné sledování 
ze všech stran

Čistý obraz bez odlesků při 

sledování širokoúhlého filmu 

z každého úhlu. Už nemusíte být 

přímo před displejem, abyste 

viděli ostrý a čistý obraz.

Širší pohled

Vychutnejte si zábavu a prezen-

tujte klientům nebo kolegům svou 

práci na notebooku bez starostí, 

zda je obraz viditelný.

Širší pohled. 
Bez odlesků.

Vysoce účinná antireflexní úprava, 

rozptylující odlesky na obrazovce 

pro obraz čistý ze všech stran 

a snadnější práci či zábavu venku.

VAIO Display Plus
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Mobilita

Nemůžete si dovolit být připoutaní k pracovnímu stolu? 
Maximální mobilita VAIO notebooků vám umožní 
mít u sebe vše, co potřebujete. 

Výkon, se kterým dokážete, že berete práci vážně 

Z jednoho jednání na další, vždy připojen k firemní síti. Stahujte zápisy, účastněte se 
konferencí. Technologie Sony, která šetří životnost akumulátoru, LED podsvícení a funkce 
pro řízení spotřeby, a k tomu navíc nový procesor Intel® z řady Intel® Core™ pro rok 2010 – to 
vše je připraveno podpořit maximalizaci vaší produktivity. 

Být mimo kancelář už neznamená být z dosahu   

Podpora sítí 3G a vestavěné bezdrátové připojení WAN nabízí vysokorychlostní Internet 
všude, kde váš mobilní telefon najde signál. Vestavěné kamery Motion eye a mikrofony 
umožňují sdílet akci s klienty, kolegy, přáteli nebo rodinou.

Vytříbený design

Veškeré ovládací prvky funkcí řízení spotřeby naleznete seřazeny v horní části nad klávesnicí 
notebooku. Cylindrický pant zaručuje tenčí, odolnější a elegantnější tělo. Optimální rozestup 
mezi klávesami minimalizuje chybovost psaní a snižuje únavu při práci. Psaní je přesnější 
a pohodlnější než doposud.
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Řada Z

Řada Y

Řada S
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Windows®. Život bez hranic. Společnost Sony doporučuje systém Windows 7.



Řada Z 
Tento lehký, útlý notebook kombinuje provedení z uhlíkových vláken 
s nejmodernějšími technologiemi. K tomu ještě přidejte perfektní 
velikost obrazovky pro profesionály, kteří jsou neustále na cestách, 
s vestavěným připojením VAIO Everywair 3G.

Nejlepší přenosnost a výkon

  Osvědčený výkon procesoru Intel® Core™ 
a grafické karty NVIDIA 

  Pracujte déle na cestách díky akumulátoru 
s prodlouženou výdrží – až 7,5 hodiny v režimu Stamina

  Skutečně širokoúhlý VAIO Display 
s LED podsvícením a zvýšenou odolností

  Tuhý a odolný s hmotností 
menší než 1,50 kg

Volitelné originální VAIO příslušenství

13.1”33.3cm

VGP-BMS33/B
Bluetooth® myš

VGP-PRZ1
Dokovací stanice

VGP-BPL12
Akumulátor s prodlouženou výdrží

VGP-CKZ2
Tenké kožené pouzdro

Windows®. Život bez hranic. Společnost Sony doporučuje systém Windows 7.
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VGP-CKS3
Pouzdro na přenášení

* Informace o dostupnosti na www.sonycentrum.cz 

Řada Y* 
Zvolte osvědčený výkon procesoru Intel® Core™ 2 Duo, původního 
výkonného procesoru společnosti Intel. Připravte se na 9hodinovou 
výdrž akumulátoru díky nejnovější inovační technologii VAIO. 

Lehký. Na dlouhé cesty

  Pracujte a hrajte si po celý den na cestách 
díky výdrži akumulátoru až 9 hodin

  Tenká vrstva z hořčíkové slitiny a hmotnost 
menší než 1,8 kg zaručují snadné přenášení

  Spouštějte software Media Gallery pouhým stisknutím 
tlačítka VAIO nebo službu VAIO Care 
stisknutím tlačítka ASSIST

Volitelné originální VAIO příslušenství

VGP-BMS15
Mobilní Bluetooth™ myš 

VGP-BPL21
Akumulátor s prodlouženou výdrží

28.2cm

Windows®. Život bez hranic. Společnost Sony doporučuje systém Windows 7.
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Windows®. Život bez hranic. Společnost Sony doporučuje systém Windows 7.

Řada S 
Dokonalý společník pro práci a hry. Lehký, výkonný, přenosný 
notebook se skutečně širokoúhlou antireflexní obrazovkou a zcela 
novým procesorem Intel® Core™ i3, který se vyznačuje rychlejším 
a inteligentním výkon em.

Pracant i tvrdý hráč

  Sledujte vysoce kontrastní obraz 
na skutečně širokoúhlé LED obrazovce

  Kamkoliv půjdete, zůstaňte online s mobilním 
širokopásmovým připojením VAIO Everywair 3G

  Povrchová vrstva z hořčíkové slitiny a hmotnost 
menší než 2 kg zaručují snadné přenášení 

  Silný výkon a efektivní multitasking 
díky nejnovějším procesorům Intel® Core™

VGP-PRS10
Dokovací stanice

VGP-BPL21
Akumulátor s prodlouženou výdrží

Volitelné originální VAIO příslušenství

VGP-CKS3
Pouzdro na přenášení

13.3”33.8cm
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* U vybraných modelů

Zábava

VAIO neznamená jen práci. VAIO znamená také zábavu. 
A nejlepší zábavu doma (i na cestách) uvidíte na těchto 
širokoúhlých obrazovkách.

Ostrý, jasný a přirozený  

Multimediální zábava je s obrazovkou VAIO Display* ještě zábavnější. Displeje nabízejí zážitek 
z plného vysokého rozlišení, živé barvy, mimořádný jas a vynikající kontrast*. Není třeba volit 
kompromis ohledně odolnosti, protože tyto robustní obrazovky jsou nejenom odolné vůči mírným 
škrábancům, ale i antireflexní*. Navíc naše zkušenosti s technologiemi LED* umožňují, aby displeje 
byly tenčí, lehčí a také aby notebook vydržel déle pracovat na akumulátor.

Jedinečný zvuk a plynulý pohyb

Technologie Dolby Home Theater* umožňuje vychutnat si filmy, hudbu a hry v krystalicky čistém 
prostorovém zvuku. Plynulejší akce v hrách a filmech nečiní impozantním grafickým schopnostem 
notebooků VAIO žádné problémy.

Zážitek z plného vysokého rozlišení

Proč se jen dívat? VAIO teď přichází se zcela novými procesory Intel® Core™ i7 pro rok 2010 s technologií 
Turbo Boost1, které zaručují ohromující zážitek z HD zábavy na notebooku VAIO. A exkluzivní VAIO 
software se čtecími a zapisovacími Blu-ray™ mechanikami také umožňuje vytvářet, upravovat a sdílet 
vlastní zábavný obsah (více podrobností na stránce 26). Navíc lze provést zálohu pevného disku a stále 
mít místo pro hudební kolekci a fotoalba – to vše na jediném Blu-ray disku.
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Řada F 14

Windows®. Život bez hranic. Společnost Sony doporučuje systém Windows 7.
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Windows®. Život bez hranic. Společnost Sony doporučuje systém Windows 7.

Řada F 
Notebook pro maximální zábavu. Ideální pro filmové nadšence, fotografy 
a hráče. VAIO notebooky řady F nabízejí mimořádný výkon, protože jsou 
vybaveny novým procesorem Intel® Core™ i7* s technologií Turbo Boost 
Technology1, Full HD displejem, Dolby® Home Theatre a dalšími funkcemi. 
A to vše v moderním kompaktním kabátě.

Síla vytvářet. Síla bavit.

   Full HD VAIO Display Premium s mechanikami 
Blu-ray pro intenzivní zábavu v HD rozlišení

  Využijte veškerý potenciál s novým procesorem 
Intel® Core™ i7* pro rok 2010

  Šetřete energii se světelným snímačem, který 
upravuje jas obrazovky, a tlačítkem pro vypnutí displeje

  Vychutnejte si prostorový zvuk s technologií 
Dolby® Home Theater v3 navozující dojem kina

Volitelné originální VAIO příslušenství

* U vybraných modelů

16.4”41.6cm

VGP-CP26
Vak

VGP-BPL21
Akumulátor s prodlouženou výdrží
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VAIO zjednodušené
Operační systém Windows® 7 je navržen tak, aby byl spolehlivější, rychlejší a jednodušeji použitelný. 
A také přináší několik nových věcí, jak pracovat s médii a zábavou jednodušeji. Protože když je vaše 
VAIO jednodušší, jste na cestě k „životu bez hranic“.

Windows® 7 Home Premium
Nejlepší zážitky při zábavě na VAIO notebooku. Operační systém Windows® 7 Home Premium zjed-
nodušuje vytvoření domácí sítě a sdílení všech oblíbených fotografií, filmů a hudby. A také můžete 
sledovat, pozastavovat, přetáčet a nahrávat TV pořady*.

Windows® 7 Ultimate
Navržen pro lidi, kteří chtějí všechno. Operační systém Windows® 7 Ultimate je nejflexibilnější a nejvý-
konnější verzí Windows 7. Slučuje pozoruhodnou jednoduchost použití s funkcemi pro zábavu z verze 
Home Premium a funkce pro pracovní nasazení z verze Professional. To vše dostanete ve verzi Win-
dows 7 Ultimate.*

Windows® 7 Professional
Získejte všechno potřebné pro domácnost i práci. Operační systém Windows® 7 Professional vás 
méně omezuje na cestě k úspěchům. Všechny skvělé funkce pro zábavu z verze Windows Home 
Premium jsou perfektní pro domácnost i pro práci.
* Další informace o kompatibilitě a aktualizacích pro určité modely VAIO naleznete na stránce www.vaio.eu

Windows®. Život bez hranic. Společnost Sony doporučuje systém Windows 7.



Životní styl

V kanceláři. 
Ve vlaku. 
V kavárně.
Tyto VAIO notebooky o vás řeknou mnohé. 

Styl a poselství

VAIO udává trend v designu notebooků svou osobitostí s údernou nabídkou barev. 
Opravdová krása však sahá hlouběji pod kůži. VAIO nabízí sofistikovanost výkonu 
a designu, kterou vyžaduje váš rušný život. 

Tvořte s lehkostí 

Aktivní. Kreativní. Stylový a módní. Ať už je váš životní styl jakýkoliv, VAIO notebook se do něj 
hodí. Kreativitu a tvořivost zajišťuje i předinstalovaný software. Takže si díky programu Picture 
Motion Browser VAIO Edition a zcela novému procesoru řady Intel® Core™ pro rok 2010 
můžete začít vychutnávat snadnou tvorbu multimediální zábavy.

Vytvořte svůj styl

Vyberte si z živých barev a odpovídajícího příslušenství. Přidejte nádech osobitosti 
brašnou na notebook nebo pouzdrem vytvořeným exkluzivně pro VAIO a pro vás.
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Řada E (14”)

Řada E (15,5”)

Řada Mini W

18

20

22

Windows®. Život bez hranic. Společnost Sony doporučuje systém Windows 7.



18 Řada E (14”)
Kompaktní stylový notebook v řadě barevných variant, který se 
snadno přenáší a používá. Perfektní pro zábavu díky výkonnému 
procesoru Intel® Core™ i3 a vysoce kontrastnímu širokoúhlému 
VAIO displeji 16:9.

Kreativní design. Výrazné barvy.

  Vyjádřete svoji osobitost výběrem 
výrazných a zářivých barev

  Zapněte a surfujte na Internetu během 
okamžiku pouhým stisknutím tlačítka WEB

  Výkonný inteligentní procesor vám umožní 
udělat více práce za kratší dobu

  Rychlý a pohodlný přenos dat díky 
portu e-SATA nebo čtyř konektorů USB

* U vybraných modelů

VGP-CKC4
Taška pro přenášení

VGP-BPL21
Baterie s vyšší kapacitou

Volitelné originální VAIO příslušenství

VGP-BMS15
Bezdrátová myš Bluetooth

14”35.6cm

Windows®. Život bez hranic. Společnost Sony doporučuje systém Windows 7.



19



20 Řada E (15,5”)
Elegantní, kompaktní notebook pro každodenní práci i zábavu 
vybavený zcela novými procesory Intel® Core™ i5 nebo i3. 
Praktické funkce včetně přístupu na Internet jediným stisknutím 
tlačítka WEB, tlačítko ASSIST pro rychlé spuštění software VAIO Care 
a plnohodnotná klávesnice s oddělenou numerickou částí.

Snadná každodenní práce s počítačem

  VAIO Display s poměrem stran 16:9 s vysokým kontrastem 
pro ostrý a jasný obraz při multimediální zábavě

  Zapněte a surfujte na Internetu během okamžiku 
pouhým stisknutím tlačítka WEB

  Rychlý a pohodlný přenos dat díky e-SATA/USB portu 
nebo tří konektorů USB

   Technologie Intel Turbo Boost*, která automaticky 
zvyšuje rychlost procesoru, jestliže váš počítač 
potřebuje extra výkon

Volitelné originální VAIO příslušenství

VGP-BPL21
Baterie s vyšší kapacitou

VGPE-MBMDM01_S
Taška pro přenášení

VGP-CP25
Taška pro přenášení

15.5”39.4cm

* U vybraných modelů

Windows®. Život bez hranic. Společnost Sony doporučuje systém Windows 7.
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Řada VAIO Mini W
Mini notebook VAIO W je malý a dokonale formovaný. Výkon mu 
dodává procesor Intel® Atom™ a vy tak můžete udržovat spojení 
se svým virtuálním světem. Notebook je dostatečně odolný, aby 
obstál na cestách, a vypadá oslnivě, kdekoliv se ukáže.

Vždy na vaší straně 
  Skutečně širokoúhlý VAIO Display 

s vysokým kontrastem pro ostré a jasné 
zobrazení multimediální zábavy

  Klávesnice s plně oddělenými klávesami pro snadné 
použití – ideální pro blogování a psaní na cestách

  Pracujte a hrajte po celý 
den na cestách

Volitelné originální VAIO příslušenství

* U vybraných modelů

Windows®. Život bez hranic. Společnost Sony doporučuje systém Windows 7.

VGP-AKW1 
Pouzdro na přenášení s barevně 
sladěnou myší (hnědá, stříbrná)

10.1”25.6cm

VGP-BPL18
Akumulátor s prodlouženou výdrží
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Windows®. Život bez hranic. Společnost Sony doporučuje systém Windows 7.
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Ještě větší 
prožitek
Každé VAIO umí nabídnout víc než jen pokročilé technologie Sony. 
Podívejte se na silnou kombinaci softwaru, příslušenství a podpory VAIO. 

Zábava bez starostí

Začněte si vychutnávat digitální zábavu hned po vybalení notebooku! Předinstalovaný software VAIO 
Entertainment umožňuje tvořit, upravovat a sdílet fotografie, filmy, hudbu, prostě cokoliv podle vkusu 
a nálady.

Zasloužíte si je. Vaše VAIO si je zaslouží

Naše příslušenství je vyrobeno z materiálů nejvyšší kvality a je navrženo tak, aby bylo co 
nejodolnější. V každé fázi vývoje uplatňujeme naše ekologické smýšlení, od materiálů, které 
jsou pro příslušenství použity, po účel, pro který vám budou sloužit. Spolupráce s italským 
návrhářským domem Mandarina Duck zajišťuje také senzační vzhled příslušenství. Můžete 
si být také zcela jisti, že příslušenství bude kompatibilní s vaším notebookem VAIO. 

A uvolněte se… 

Sedněte si a vychutnejte si VAIO. Není třeba si dělat starosti, dva roky máte k dispozici naši 
oceněnou bezplatnou technickou podporu a servis. Myslíme také na vaše obavy o životní 
prostředí. Neustále přehodnocujeme naše výrobky, abychom vytvářeli ještě inovativnější prožitky 
z digitální zábavy. Vyhodnocujeme i to, jak je navrhujeme a vyvíjíme, a také způsob jejich 
likvidace, abychom minimalizovali náš potenciální společný dopad na planetu.
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Nechte se překvapit vlastními 
schopnostmi díky VAIO softwaru
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Inovativní ekologické myšlení
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Nechte se překvapit vlastními 
schopnostmi díky VAIO softwaru 

Všechny modely VAIO jsou vybaveny celou řadou originálního softwaru VAIO, vyvinutého exkluzivně v Sony 
tak, aby perfektně fungoval na noteboocích i počítačích VAIO. Je inovativní a inteligentní. Dovolí rychle 
a jednoduše maximalizovat vaši tvořivost a nápady. Vytvářejte, upravujte a užívejte si svých programů 
a médií způsoby, které dosud prostě nebyly možné.
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VAIO Gate
Brána ke všem vašim programům a médiím

Picture Motion Browser VAIO Edition*

* U vybraných modelů

Snadno a jednoduše použitelná – klikněte na ikonu 

a dostaňte se přímo k programu nebo médiu. 

Plně integrovaná do vaší pracovní plochy jako „vždy 

viditelná“, vizuálně přitažlivá lišta s velkými ikonami 

umožňujícími rychlý přístup (snadná konfigurace s využitím 

nabídky nastavení).

Personalizujte VAIO Gate podle svých potřeb přesunutím 

ikon v prohlížeči nebo jejich přidáním či odstraněním 

prostým přetažením. 

Kanály RSS zpřístupňují odkazy a doporučení na webu.

Picture Motion Browser VAIO Edition

Organizujte

•  Importujte obrázky a filmy z jakéhokoliv 
fotoaparátu nebo videokamery

•  Organizujte je automaticky 
v kalendářovém náhledu

•  Procházejte jimi s neuvěřitelnou lehkostí

Tvořte

•  Zvolte fotografie a videozáznamy

•  Zvolte šablonu

•  Klikněte na tlačítko Start a nechejte 
software VAIO Intelligent vytvořit film

Sdílejte

•  Vypalte DVD/BD disk jediným kliknutím

•  Nahrávejte přímo do webových služeb
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Využívejte při práci, zábavě 
nebo čemkoliv mezi tím. 
Špičkový software našich 
partnerů.

Aplikace pro kancelář

• Adobe® Reader® 9.0*

• Microsoft® Works 9.0*

•  Microsoft® Office 2007 
(zkušební verze)*

Foto, audio, video & TV

• Adobe® Premiere® 
 Elements 8.0*

• Adobe® Photoshop® 
 Elements 8.0*

• VAIO Media Plus™*

• VAIO Gate

• MusicStation

• Media Gallery

• Picture Motion 
 Browser VAIO Edition

• MediaGo

Bezpečnost a jiné

•  McAfee® Internet Security

• Norton Online Backup

• VAIO Care

• HDD recovery

• Softwarový balíček Google

* Neplatí pro všechny modely VAIO

Media Go*

Perfektní organizátor vaší zábavy

Uspořádejte si a užívejte média na svém VAIO a pak je přeneste na oblíbené přenosné 

zařízení Sony. Přenášejte do VAIO notebooku hry, hudbu, fotografie, zvukové klipy nebo 

videonahrávky nebo zálohujte data, která máte uložená v přenosných zařízeních. 

Media Go převede vaše média do vhodného formátu, takže můžete vyrazit a užívat si zábavy.

VAIO Care*

Platforma péče o zákazníky 

• Vyhrazené tlačítko – ASSIST – na přední straně všech VAIO notebooků nebo počítačů.

• Pomáhá s péčí o vaše VAIO, diagnostikou a odstraňováním potíží.

•  Pokud se váš počítač nespustí, VAIO Care™ vás provede krok za krokem celým procesem 

záchrany a obnovy dat.

• Intuitivní uživatelské rozhraní.

Media Gallery*

Nové vzrušující cesty, jak si užívat zábavy 

• Doporučuje média z vaší knihovny nebo z webu podle vašich preferencí.

• Přehrává hudbu podle vaší nálady s využitím automatických návrhů seznamů skladeb.

•  Organizuje automaticky vaše média podle času nebo událostí a usnadňuje 

a zrychluje procházení.

• Jednoduché použití: prostě stiskněte tlačítko VAIO a přejděte přímo do Media Gallery.

Volitelný software*

* U vybraných modelů
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Nejen rychlejší. Chytřejší 
Poprvé v historii přichází řada inteligentních procesorů poskytujících špičkovou výkonnost, která se dokáže přizpůsobit vašim požadavkům. 

Nová rodina procesorů Intel® Core™ pro rok 2010: inteligentní procesory, které vám dokáží automaticky poskytnout extra výkon. Bohatá 

nabídka různých úrovní výkonu vám dáva možnost vybrat správný procesor pro váše VAIO v závislosti na tom, co plánujete s počítačem dělat. 

Vybírat můžete od základního inteligentího výkonu v podobě procesoru Intel® Core™ i3 až po maximální výkon, jež vám poskytne procesor 

Intel® Core™ i7. 

Tyto procesory nabízejí extra výkon vždy, když jej potřebujete, a jsou velmi úsporné, pokud zrovna výkon nepotřebujete. Zvolte pro vaše nové 

VAIO chytřejší procesor, abyste i v budoucnu byli v čele pelotonu.

Chytrý výkon díky turbu

Díky novému procesoru Intel® Core™ i5 pro rok 2010, dostupném ve vybraných VAIO noteboocích, je vám chytrý výkon 

na dosah. Pocítíte jej při vašich běžných aktivitách, jako je úprava digitálních fotografií, vypalování videa v HD kvalitě 

na Blu-ray disky či při práci s hudebními soubory. Tento procesor dokáže díky nové technologii Turbo Boost1 

automaticky zvýšit svou frekvenci a tak pružně zpracovávat i ty nejnáročnější úkoly. Nový procesor Intel® Core™ i5 

pro rok 2010 – to znamená chytrý výkon s turbem.

Maximální výkon s Intel® Core™ i7

Pracujete-li běžně s více aplikacemi současně nebo 

s multimediálním obsahem, pak víte, že na výkonu záleží. 

Proč se tedy omezovat? Využijte naplno váš potenciál 

s novým procesorem Intel® Core™ i7 pro rok 2010. 

Tím nejlepším, co nová řada procesorů přináší. Naleznete jej 

v nejnovějších VAIO noteboocích řady F. Kromě technologií 

Turbo Boost1 a Hyper-Threading™ nabízí také 

vyšší frekvence a větší vyrovnávací paměť – 

vlastnosti, které vám poskytnou maximální 

výkon i v těch nejnáročnějších úkolech.

Windows®. Život bez hranic. Společnost Sony doporučuje systém Windows 7.
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VGP-BMS77
Bluetooth myš 

VGP-CKZ1
Kožené pouzdro na přenášení

* Dostupnost brašen Mandarina Duck pro notebooky VAIO je omezená, ověřte si ji na webových stránkách

Příslušenství 

Jak se má předvádět vaše VAIO? Samozřejmě jako unikátní designérský kousek. Příslušenství 
využívá jedinečné technologie Sony, a proto zaručuje také vyšší výkonnost a lepší 
ergonomii.

Zlepšete mobilitu Požadujte vyšší výkonnost Přizpůsobte svůj životní styl

VGPE-MBMDC02
Brašna Mandarina Duck

VGP–AC19V40
Náhradní napájecí zdroj

VGPE-MBMDM01
Brašna Mandarina Duck

VGP-BMS55
Bluetooth® myš

VGP-CKC4
Pouzdro na přenášení
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Kompatibilita příslušenství

* Včetně odpovídající USB myši (k dispozici v hnědé a bílé barvě)

Windows®. Život bez hranic. Společnost Sony doporučuje systém Windows 7.

Z Y S F E (14“) E (15,5“) W

Z11X9E Y11S1E S11X9E/B F11Z1E EA1S1E EB1S1E / EB1E1E W21M1E

Standardní akumulátor
VGP-BPS20/B
VGP-BPS20/S

VGP-BPS21A VGP-BPS21A VGP-BPS21A VGP-BPS22 VGP-BPS22 VGP-BPS18

Akumulátor s prodl. výdrží VGP-BPL20 VGP-BPL21 VGP-BPL21 VGP-BPL21 VGP-BPL18

Síťový adaptér VGP-AC19V32 VGP-AC19V39 VGP-AC19V32 VGP-AC19V16 VGP-AC19V32 VGP-AC19V32 VGP-AC19V39

Přenosný adaptér VGP-AC19V30 VGP-AC19V30 VGP-AC19V30 VGP-AC19V30

Dokovací stanice / Replikátor portů
VGP-PRZ10 VGPUPR1A VGP-PRS10

Pouzdra / obaly

VGP-CKZ1

VGP-CVZ2

VGP-EMBT01

VGP-CKS3 VGP-CKS3 VGP-CKC4 VGP-AKW1*

Neoprénová pouzdra VGP-EMBT03/B VGP-CP24 VGP-CP24 VGP-CP25 VGP-CP25

Manažerské brašny VGP-EMBCC01 VGPE-MBCC01 VGPE-MBCC01

Brašny

VGPE-MBML01

VGP-MBT01

VGPE-MBT02

VGP-EMBT03/B

VGP-EMBT03/T

VGPE-MBHDC02

VGPE-MBHDM01

VGPE-CCP3W

VGPE-CCP2W

VGPE-MBMDM01

VGPE-CCP3W

VGPE-CCP2W

VGPE-MBMDM01

Batohy VGPE-MB05 VGPE-MB03 VGPE-MB03

Cestovní brašny VGP-EMBMDT03 VGPE-MBMDT03 VGPE-MBMDT03

Myši
VGP-BMS77

VGP-UMS30

VGP-UMS30

VGP-BMS33/H

VGP-BMS15 VGP-BMS33/H

VGP-BMS77

VGP-BMS15 VGP-BMS15 VGP-AKW1

VGP-UMS30

Paměťové moduly VGP-MM4GB VGP-MM4GB VGP-MM4GB VGP-MM4GB

Sady VGP-AKW1

Záruční balíčky VGP-VPW1 VGP-VPW1 VGP-VPW1 VGP-VPW1 VGP-VPW1 VGP-VPW1 VGP-VPW1
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2 roky záruky

Jakožto majitelé VAIO notebooku obdržíte zdarma technickou podporu a opravy 
v rámci záručních podmínek po dobu dvou let od data nákupu VAIO notebooku2.

VAIO Care

Stiskněte tlačítko ASSIST4 na přední straně notebooku, okamžitě se zpřístupní nový 
výkonný software VAIO Care, který vám pomůže s péčí o VAIO notebook, 
diagnostikou a odstraňováním potíží.

VAIO International Repair Service

Pro vybrané modely VAIO máte v některých zemích i mimo EU k dispozici opravu hardwaru 
zdarma3.

VAIO Call Centre***

Kontaktujte naše evropské zákaznické středisko VAIO. Zde dostanete oceněnou technickou 
podporu1 a pravidelně aktualizované informace o průběhu opravy. Budete komunikovat 
s osobním zástupcem pro VAIO.

1 Nelze použít pro modely VAIO s předinstalovaným systémem Windows®7 Home Premium, zakoupené ve Francii nebo Velké Británii (další informace naleznete na našich webových 
stránkách). 2 Oprávnění k technické podpoře zdarma závisí na modelu VAIO. 3 Další informace získáte na stránkách http://support.vaio.sony.eu/computing/vaio/contacts/virs.aspx 
http://www.sony.co.uk/hub/vaio-services. 4 U vybraných modelů. *Elected Best Technical Call centre of France v roce 2008. Vybrané země: USA, Kanada, Jihoafrická republika, Austrálie, 
Nový Zéland, Singapur, Thajsko, Hongkong, Malajsie, Indie, Korea, Tchaj-wan, Japonsko. **Registrace je závazná pro služby Club VAIO. ***Další informace naleznete na stránkách 
http://support.vaio.sony.eu/computing/vaio/contacts/virs.aspx a http://www.sony.co.uk/hub/vaio-services

Podpora na webu
Tým zkušených pracovníků je připraven řešit 

vaše potíže.

Báze znalostí
Rozsáhlý samoobslužný nástroj pro snadné 

a rychlé odstraňování potíží.

Fórum
Vystavte své dotazy a sdílejte je s komunitou uživatelů Sony 

VAIO.

Klub VAIO
Všichni registrovaní uživatelé** mají přístup k tapetám, 

spořičům obrazovky a blogům vyhrazeným pouze 

pro Club VAIO. Po registraci také získáte nejnovější 

zprávy o videozáznamech, hudbě a životním stylu.

Služba Online VAIO Service

VAIO Servis a podpora32



Ovládněte svůj VAIO notebook vyzkoušením nejnovějších tipů 
a triků a získejte víc poznatků o softwaru určeném výhradně 
pro VAIO.

e-tutorial

Zůstaňte v kontaktu s některými z nejzajímavějších lidí na světě 
a zjistěte, jak se jejich VAIO notebook stal základní součástí 
jejich úspěchů.

Faceblog

Tapety, spořiče obrazovky apod.

Personalizace

Získejte okamžitý přístup k nejnovějším zprávám a sledujte 
exkluzivní ukázky ze světa zábavy.

Zábava

Učte se, debatujte a dělte se o své zkušenosti na fóru VAIO 
s ostatními nadšenci pro VAIO po celém světě.

Diskuse

Nalezněte fantastické výhry v klubu Club VAIO.

Vyhrajte

www.club-vaio.com

Klub VAIO
Staňte se vlastníkem VAIO notebooku a připojte se k životem 
pulzující komunitě zábavy, potěšení a podpory výrobku. 
Můžete personalizovat své VAIO, sdílet zkušenosti a vychutná-
vat si neomezený přístup k obsahu na stránkách VAIO Klubu.
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Inovativní ekologické myšlení 
Společnost Sony si zakládá na tom, že postupuje jako odpovědný výrobce. Úsilí o minimalizování 
vlivu na životní prostředí se projevuje ve všech oblastech našeho podnikání, nazýváme je „3P“:

Podrobnější informace o našich ekologických závazcích naleznete na stránce www.sony.eu/eco

Šetření energií

•  Vždy nechejte aktivované funkce pro správu 
spotřeby energie a vypínejte VAIO notebook, 
pokud jej nepoužíváte.

•  Vypněte spořič obrazovky, aby mohl VAIO 
notebook automaticky přejít do pohotovostního 
režimu nebo do režimu spánku.

Prodloužení životnosti akumulátoru

•  Používejte schémata správy příkonu VAIO 
Power Management a snižte jas LCD displeje při 
napájení ze sítě.

• Vypněte bezdrátovou LAN, pokud ji nepoužíváte.

Rady, jak můžete pomoci:

• Mnoho VAIO notebooků vyhovuje 
podmínkám Energy Star® 5.0.

• Přepínač VAIO Stamina na vybra-
ných noteboocích šetří elektrickou 
energii.

• Žádné plastové kryty a díly s hmot-
ností větší než 25 g ani základní 
desky plošných spojů (bez součás-
tek) neobsahují halogenové prvky 
a lze je likvidovat ekologicky šetrným 
způsobem.

• Snadná recyklace – všechny plas-
tové díly s hmotností větší než 100 g 
jsou vyrobeny z jednoduchých nebo 
snadno separovatelných materiálů.

• Pro balení produktů se používá 

recyklovaný nebo certifikovaný papír 

(např. FSC).

• Rozsáhlá uživatelská dokumentace je 

poskytována v elektronické podobě 

na pevném disku, aby se omezilo 

používání papíru.

• Rozsáhlé uživatelské manuály jsou 

uloženy v elektronické podobě na 

pevném disku, aby se ušetřil papír.

• Společnost Sony vyvinula a používá 

ekologicky šetrnější plasty založené 

na rostlinných olejích.

• Zaměřujeme se na tři klíčové oblasti 

investic:

• Snižování emisí CO2.

• Zvyšování využití obnovitelné 

energie ve výrobních podnicích 

a kancelářích.

• Minimalizace zdrojů, používaných 

ve výrobě.

Produkt Proces Planeta
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Mobilita – Technické údaje

* Další informace o kompatibilitě a aktualizacích pro určité modely VAIO naleznete na stránce www.vaio.eu

Y S Z

 Y11S1E S11X9E/B Z11X9E

Název procesoru Intel® Core2 Duo SU7300 Intel® Core i3-330M Intel® Core i5-520M

Operační systém Originální Windows® 7 
Home Premium (64bit)

Originální Windows® 7 
Professional (64bit)

Originální Windows® 7 
Professional (64bit)

Velikost paměti (GB)* 4 4 4

Pevný disk (GB) 320 320 128 (SSD disk) 
v RAID 0 zapojení

Typ optické mechaniky – DVD±RW/±R DL/RAM DVD±RW/±R DL/RAM

Úhlopříčka displeje (palce) 13,3 13,3 13,1

Typ displeje VAIO Display 
s LED podsvícením

VAIO Display 
s LED podsvícením

VAIO Display Premium 
s LED podsvícením

Grafi cká karta
Mobile Intel® Graphics 
Media Accelerator 
4500MHD

Intel® HD GPU
NVIDIA® GeForce® 
GT 330M GPU 
+ Intel HD GPU

3G – ANO ANO

Typ bezdrátové LAN 802.11 b/g/n 802.11 a/b/g/n 802.11 a/b/g/n

Síť Ethernet 10/100/1000 Base-T 
(Gigabit)

10/100/1000 Base-T 
(Gigabit)

10/100/1000 Base-T 
(Gigabit)

Hmotnost s akumulátorem 
a mechanikou (kg) 1,78 2 1,41

F

F11Z1E F11M1E

Název procesoru Intel® Core™ i7-720QM Intel® Core™ i5-520M

Operační systém
Originální Windows® 7 
Home Premium (64bit)

Originální Windows® 7 
Home Premium (64bit)

Velikost paměti (GB)* 8 4

Pevný disk (GB) 500 500

Typ optické mechaniky Blu-ray Disc™ Writer Blu-ray Disc™ Player

Úhlopříčka displeje (palce) 16,4 16,4

Typ displeje VAIO Display Premium VAIO Display

Grafi cká karta
NVIDIA® GeForce® 
GT 330M GPU

NVIDIA® GeForce® 
GT 330M GPU

Typ bezdrátové LAN 802.11 a/b/g/n 802.11 a/b/g/n

Síť Ethernet
10/100/1000Base-T 
(Gigabit)

10/100/1000Base-T 
(Gigabit)

Hmotnost s akumulátorem 
a mechanikou (kg)

3,2 3,1

Zábava – Technické údaje

Životní styl – Technické údaje
E (14”) E (15,5”) W

 EA1S1E EB1S1E EB1E1E W21M1E

Název procesoru Procesor Intel® Core™ i3-330M Procesor Intel® Core™ i5-430M Procesor Intel® Core™ i3-330M Intel® Atom™ N450

Operační systém Originální Windows® 7 Home Premium 
(64bit)

Originální Windows® 7 Home Premium 
(64bit)

Originální Windows® 7 Home Premium 
(64bit) Originální Windows® 7 Starter (32bit)

Velikost paměti (GB)* 4 4 4 1

Pevný disk (GB) 500 500 320 250

Typ optické mechaniky DVD±RW/±R DL/RAM DVD±RW/±R DL/RAM DVD±RW/±R DL/RAM –

Úhlopříčka displeje (palce) 14 15,5 15,5 10,1

Typ displeje VAIO Display s LED podsvícením VAIO Display VAIO Display VAIO Display s LED podsvícením

Grafi cká karta ATI Mobility Radeon™ HD 5145 
Graphics

ATI Mobility Radeon™ HD 5650 
Graphics

ATI Mobility Radeon™ HD 5470 
Graphics

Intel® Graphics Media Accelerator 
3150

Typ bezdrátové LAN 802.11 b/g/n 802.11 b/g/n 802.11 b/g/n 802.11 b/g/n

Síť Ethernet 10/100/1000 Base-T (Gigabit) 10/100/1000 Base-T (Gigabit) 10/100/1000 Base-T (Gigabit) 10/100Base-TX (Megabit)

Hmotnost s akumulátorem 
a mechanikou (kg)

2,35 2,7 2,7 1,19

Windows®. Život bez hranic. Společnost Sony doporučuje systém Windows 7.
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Média a formáty Blu-ray Disc™ nejsou všeobecně kompatibilní. Počítače VAIO nepodporují přehrávání filmů
na komprimovaných médiích, nahraných ve formátech MPEG-4 AVC nebo SMPTE VC-1 při bitových tocích
vyšších než 20 Mb/s. Video se na Blu-ray disky zaznamenává pouze ve formátu MPEG-2. Pro přehrávání ve
vysokém rozlišení na externím displeji je třeba použít kompatibilní HD Ready displej. Pokud váš externí displej
nevyhovuje podmínkám standardu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), není schopen
zobrazit obsah uložený na Blu-ray discích chráněných proti neoprávněnému přehrávání. Přehrávání médií 
zakódovaných s využitím ochrany HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) vyžaduje, aby výstup
i displej splňovaly podmínky HDCP. Pro filmy a obsah na BD-ROM je vyžadováno nastavení regionu. Pokud
nastavení regionu neodpovídá regionu na disku, disk nelze přehrát. Při přehrávání chráněných Blu-ray disků se
možná budete muset připojit k Internetu. Váš počítač využívá pro přehrávání Blu-ray disků softwarový dekodér.
To znamená, že přehrávání Blu-ray disků představuje pro hardwarové zdroje určitou zátěž a mohou při něm být
nedostupné některé funkce nebo operace. Kromě toho si v závislosti na hardwarových specifikacích, včetně
výkonu procesoru, můžete při přehrávání Blu-ray disků všimnout přerušování zvuku nebo výpadků obrazu.
Proto vám doporučujeme před přehráváním Blu-ray disků ukončit činnost všech aplikací. i.LINK je obchodní 
značka společnosti Sony, používaná pouze pro označení, že výrobek používá rozhraní IEEE1394. Sony, VAIO
a Memory Stick jsou obchodní značky společnosti Sony Corporation, Japonsko. Windows®, Windows 7
Microsoft Works, Microsoft Office Professional 2007 a loga Windows jsou obchodní značky nebo registrované
ochranné známky společnosti Microsoft Corporation zapsané v USA a dalších zemích. Adobe, Photoshop,
Lightroom a Acrobat Reader jsou buď registrované ochranné známky nebo obchodní značky společnosti
Adobe Systems Incorporated zapsané v USA a dalších zemích. McAfee a/nebo další produkty vztahující 
se k McAfee uvedené v tomto dokumentu jsou registrované ochranné známky nebo obchodní značky
společnosti McAfee, Inc. a/nebo jejích dceřiných společností, zapsané v USA a dalších zemích. Červená
barva McAfee Red ve spojení se zabezpečením je charakteristickým znakem produktů společnosti McAfee.
Všechny další uvedené registrované a neregistrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
© 2008 McAfee, Inc. Symantec, logo Symantec a název Norton jsou registrované ochranné známky nebo
obchodní značky společnosti Symantec Corporation a/nebo jejích dceřiných společností, zapsané v USA
a dalších zemích. Všechny ostatní názvy uvedené v tomto dokumentu mohou být registrovanými ochrannými
známkami patřícími příslušným vlastníkům. Veškerá práva vyhrazena. T-Mobile je registrovaná ochranná
známka společnosti Deutsche Telekom AG. © VAIO, VAIO Gate, Picture Motion Browser VAIO Edition, Media
Gallery, Media Go jsou obchodní značky společnosti Sony Corporation. Software je chráněn autorskými právy
a mezinárodními smlouvami. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem příslušných vlastníků. Změny
vlastností a specifikací vyhrazeny. Některé výrobky nemusí být dostupné ve všech zemích. Kvůli technologii
výroby LCD displeje nelze zaručit, že budou funkční všechny pixely na displeji. Záznam a přehrávání obsahu
chráněného autorskými právy může být v rozporu se zákony, pokud není povoleno vlastníkem autorských práv.
Věnujte prosím pozornost směrnicím regulujícím TV práva ve vaší zemi. Intel, logo Intel, Intel Atom, Intel Atom
Inside, Intel Core, Core Inside, Intel Inside, logo Intel Inside, Pentium a Pentium Inside jsou obchodní značky
společnosti Intel Corporation, zapsané v USA a dalších zemích.

Společnost Sony není odpovědná za jakékoliv chyby v tomto dokumentu. Změny technických údajů vyhrazeny.
Všechny ostatní obchodní značky jsou obchodními značkami příslušných vlastníků.

Názvy Sony, VAIO, make.believe a logo make.believe jsou registrované ochranné známky nebo obchodní 
značky společnosti Sony Corporation, Japonsko. Windows 7 a loga Windows jsou obchodní značky nebo
registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation, zapsané v USA a dalších zemích. Všechny
ostatní obchodní značky jsou majetkem příslušných vlastníků. Společnost Sony není odpovědná za chyby, které
by se mohly objevit v tomto dokumentu.

1 Technologie Intel® Turbo Boost vyžaduje počítač PC s procesorem, který má schopnost Intel Turbo Boost.
Výkonnost Intel Turbo Boost závisí na hardwaru, softwaru a celkové konfiguraci systému. Ověřte si u dodavatele
vašeho počítače, zda váš systém podporuje technologii Intel Turbo Boost. Další informace naleznete na adrese
http://www.Intel.com/technology/turboboost.

2 Technologie Intel® Hyper-Threading vyžaduje počítačový systém s procesorem, který podporuje technologii
HT Technology, a čipovou sadu, BIOS a operační systém, v nichž je aktivována technologie HT Technology.
Výkonnost závisí na hardwaru a softwaru, který používáte. Technologie Intel Hyper-Threading není dostupná
u procesoru Intel® Core™ i5-750. Další podrobnosti, včetně informací o procesorech podporujících technologii
HT Technology, naleznete na adrese http://www.Intel.com/info/hyper-threading.
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