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NTT System S.A. jest jednym z największych polskich producentów komputerów stacjonarnych, dostarczanych zarówno pod 
marką własną, jak i markami zleconymi oraz producentem akcesoriów i drobnej elektroniki. Firma należy do grona czołowych 
dystrybutorów akcesoriów, podzespołów oraz urządzeń peryferyjnych w Polsce.

Funkcjonując na rynku IT od ponad 28 lat, NTT System jest jednym z najbardziej doświadczonych polskich przedsiębiorstw 
w tej branży. Firma, która powstała w Singapurze, w połowie lat 80-tych, przeszła charakterystyczną dla większości 
firm tego sektora drogę od małej spółki do nowoczesnego przedsiębiorstwa. W kwietniu 2007 r. Spółka zadebiutowała 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obecnie, oprócz głównej siedziby wraz z centrum montażowo-serwisowym i zapleczem logistyczno-magazynowym, 
w miejscowości Zakręt, NTT System S.A. posiada Dział Rozwoju Technologii serwerowych i desktopowych w Krakowie, 
gdzie poza pracami rozwojowymi prowadzone są również działania handlowe.

Głównymi atutami Spółki są unikalna wiedza i doświadczenie, nabywane dzięki współpracy z największymi światowymi 
koncernami. Są one przekazywane klientom i partnerom biznesowym w postaci zintegrowanych rozwiązań dostosowanych 
do ich potrzeb. NTT System współpracuje z renomowanymi dostawcami elementów, będącymi gwarantem najwyższej 
jakości. Partnerzy firmy to m.in. Lenovo, HP, Fujitsu, Intel, Microsoft, SONY, AMD, Gigabyte, Asus, MSI, Samsung Electronics, 
HGST, LG, Siemens, Gembird, Team Group, Iiyama a także wiele innych uznanych firm.

Spółka łącząc doświadczenia własne i swoich partnerów tworzy produkt końcowy, oddawany do rąk klientów 
instytucjonalnych, indywidualnych oraz biznesowych, do których należą m.in.: Comarch, Sygnity oraz większość liczących 
się sieci handlowych takich jak: Media Markt, RTV EURO AGD, Media Expert, Komputronik, NEONET, SATURN, x-kom, 
Carrefour.

NTT System rozwija działalność biznesową również  za  granicą,  przede wszystkim w krajach  Unii  Europejskiej  jak również 
poza Unią w Dubaju, Singapurze oraz w Państwach Azji Środkowej.

Istotnym wyróżnikiem oferty Spółki jest jakość oferowanego sprzętu, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Jako jedna 
z pierwszych firm branży IT w Polsce dostosowaliśmy swój system zarządzania jakością, do wymagań międzynarodowych 
standardów ISO uzyskując w 1997 roku swój pierwszy certyfikat ISO 9001.
W następnych latach Spółka wdrożyła i uzyskała certyfikaty zgodności z kolejnymi standardami: 2004 rok PN-EN ISO 14001,   
2012 rok PN-EN ISO/IEC 27001.

Skuteczność naszych działań ukierunkowanych na zadowolenie klientów i partnerów biznesowych, zapewnienie 
bezpieczeństwa informacji oraz szanowanie środowiska i zasobów naturalnych potwierdzają pozytywne oceny audytów 
przeprowadzanych corocznie od 20 lat przez niezależnych, zewnętrznych audytorów.
Obecny Certyfikat Nr JSI-1/2/2015 potwierdzający spełnianie wymagań norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN  
ISO 14001:2005 i PN-ISO/IEC 27001:2014, wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Certyfikat 
Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNet na zgodność z normami PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 
14001:2005, są ważne  do 23 lipca 2018 roku.

Wybrane modele komputerów serii Business posiadają prestiżowy certyfikat Electronic Product Environmental 
Assessment Tool (EPEAT), będący wyznacznikiem pozytywnej oceny środowiskowej produktów elektronicznych. 
Uzyskanie przez produkty Spółki NTT System tego cennego tytułu oznacza, że polski producent spełnił najwyższe wymogi 
odpowiedzialności ekologicznej. Poczynając od 21 sierpnia 2009 roku, wybrane modele komputerów NTT System z serii 
Business, mogą poszczycić się posiadaniem certyfikatu EPEAT, który wielokrotnie jest jednym z wymagań postepowań 
przetargowych. 

Najlepiej tworzone technologie

NTT System NTT System
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NTT ALL-in-One NTT Business

Komputery NTT® Business All-in-One
Komputery przeznaczone do pracy na stanowiskach biurowych lub w edukacji. Idealnie dopasowane do potrzeb 
i możliwości małych i średnich firm. Komputery NTT® Business All-in-One dedykowane są dla użytkowników 
oczekujących od produktu najlepszej relacji ceny do walorów użytkowych. Kompaktowa obudowa typu AIO ze 
zintegrowanym monitorem o przekątnej 21,5” lub 23” zapewnia dużą ergonomię pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
komputery zajmują mało przestrzeni, efektownie prezentują się w miejscu pracy, są estetyczne i mają ograniczone 
okablowanie. Elastyczność konfiguracji komputerów NTT® Business All in One pozwala na łatwe dobranie wersji 
optymalnej do potrzeb użytkownika.

NTT Business WA 961M
 w chipset Intel® H110;
 w podstawka procesora LGA 1151;
 w procesor Intel® Celeron® / Pentium® / Core™ i3/i5/i7;
 w 2 złącza pamięci DDR3;
 w możliwość instalacji 1 dysku 3,5” SATA III;
 w napęd DVD;
 w wbudowana karta wi-fi;
 w jedno wyjście cyfrowe karty graficznej - DVI;
 w obudowa Typu AIO, 21,5” 1920x1080, matowa 

matryca, 250cd/m2, kontrast 1000:1, czas reakcji 5ms, 
podświetlenie LED, wbudowane głośniki, wbudowana 
kamera, czytnik kart pamięci;

 w statyw umożliwiający pochylenie ekranu w zakresie -2 
do 65 stopni / Vesa w standardzie 100mmx 100mm, 
po zdemontowaniu statywu; 

 w zasilacz wbudowany 200W, klasa 80Plus Bronze;
 w certyfikaty: Deklaracja CE, Certyfikat jakości ISO 9001, 

ISO 14001, ISO 27001, WHQL, zgodność z ES 6.1;
 w gwarancja: od 24 - 60 miesięcy gwarancji Standard; 

opcjonalnie Door-to-Door, On-Site, usługa „dysk 
zostaje”;

Komputery All-in-One z procesorami Intel® to ergonomiczne konstrukcje o niezwykłej 
wydajności i zaawansowanych funkcjach zabezpieczeń. Takie rozwiązanie zapewnia pełną 
wydajność komputera PC oraz pozwala prowadzić działalność w łatwy i wygodny sposób.

NTT Business WA 962M
 w chipset Intel® B150;
 w podstawka procesora LGA 1151;
 w procesor Intel® Celeron® / Pentium® / Core™ i3/i5/i7;
 w 4 złącza pamięci DDR3;
 w możliwość instalacji 1 dysku 2,5” SATA III;
 w napęd DVD;
 w wbudowana karta wi-fi;
 w jedno wyjście cyfrowe karty graficznej – DVI;
 w możliwość zainstalowania dodatkowej karty graficznej 

na złączu PCI-Ex 16;
 w obudowa Typu AIO, 23,8” 1920x1080, matryca 

osłonięta szybą, 300cd/m2, Kontrast 5000:1, czas 
reakcji 5ms, podświetlenie LED, wbudowane głośniki, 
wbudowana kamera 2 MP z mechaniczną przesłoną, 
czytnik kart pamięci, regulacja jasności obrazu 
i głośności na bocznym panelu;

 w statyw umożliwiający pochylenie ekranu w zakresie -2 
do 65 stopni / Vesa w standardzie 100mmx 100mm, 
po zdemontowaniu statywu;

 w zasilacz wbudowany 200W, klasa 80Plus Bronze, 
opcjonalnie 400W; 

 w certyfikaty: Deklaracja CE, Certyfikat jakości ISO 9001 
ISO 14001, ISO 27001, WHQL, zgodność z ES 6.1;

 w gwarancja: od 24 - 60 miesięcy gwarancji Standard, 
opcjonalnie Door-to-Door, On-Site, usługa „dysk 
zostaje”;
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NTT Business NTT Business

Komputery NTT® Business
Najwyższej klasy, bezpieczne, stabilne i wydajne rozwiązania dla firm, korporacji i instytucji. Komputery 
przeznaczenie do pracy na stanowiskach biurowych w rozbudowanych systemach IT. Do produkcji używane są 
jedynie komponenty najwyższej klasy. Obudowy dedykowane do tej serii zostały dobrane z myślą o ergonomi 
i bezpieczeństwie potrzebnym w dużych organizacjach prywatnych i państwowych. Komputery NTT® Busines 
są dostępne w obudowach Tower lub Desktop, można je zabezpieczyć wykorzystując gniazdo Kensington-Lock, 
czujnik otwarcia oraz możliwość zamknięcia za pomocą kłódki. Pakiet oprogramowania komputerów NTT® Business 
został przygotowany z myślą o stabilności i bezpieczeństwie. Standardem jest sprawdzony system operacyjny MS 
Windows 10 Pro i zainstalowany pakiet antywirusowy.

NTT® Business klasy Entry to komputery z preinstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym MS Windows, 
oparte na procesorach Intel®, dedykowane są dla użytkowników poszukujących stabilnych rozwiązań biznesowych 
za niską cenę. 

NTT Business W 964M
 w chipset Intel® H110;
 w podstawka procesora LGA 1151;
 w procesor Intel® Celeron® / Pentium® / Core™ i3/i5/i7;
 w 2 złącza pamięci DDR4;
 w 4 złącza SATA III;
 w jedno wyjście cyfrowe karty graficznej – DVI lub HDMI;
 w obudowa tower lub SFF, z opcją beznarzędziowego 

otwierania i montażu dysków oraz kart rozszerzeń, złącze 
Kensington w opcji;

 w zasilacze od 250W, klasa 80Plus Bronze lub Gold;
 w diagnostyka: opcjonalny wizualny system diagnostyczny
 w certyfikaty: Deklaracja CE, Certyfikat jakości ISO 9001, ISO 

14001, ISO 27001, WHQL – zgodność z MS Windows 7, 
MS Windows 8.1, MS Windows 10, zgodność z ES 6.1;

 w gwarancja: od 24 - 60 miesięcy gwarancji Standard; 
opcjonalnie Door-to-Door, On-Site, usługa „dysk zostaje”;

NTT System® dostarcza również oprogramowanie szyfrujące, przywracające fabryczną instalację systemu 
operacyjnego oraz pozwalające na zdalne zarządzanie komputerem. Dzięki stronie www.ntt.pl/support można za 
pomocą numeru seryjnego komputera pobierać sterowniki i aktualizacje oprogramowania a także zweryfikować 
warunki gwarancji. Opcjonalny wizualny system diagnostyczny pomaga szybko rozwiązać ewentualne problemy z 
komputerem.

NTT® Business klasy Medium to komputery z preinstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym 
MS Windows, oparte na procesorach Intel®, dedykowane są dla użytkowników poszukujących zaawansowanych 
rozwiązań biznesowych w korzystnej relacji wydajność - cena.

NTT Business W 962M
 w chipset Intel® B150;
 w podstawka procesora LGA 1151;
 w procesor Intel® Celeron® / Pentium® / Core™ i3/i5/i7;
 w 4 złącza pamięci DDR4;
 w 6 złączaySATA III;
 w dwa wyjścia cyfrowe karty graficznej - DVI, HDMI;
 w obudowa tower lub SFF, z opcją beznarzędziowego 

otwierania i montażu dysków oraz kart rozszerzeń, złącze 
Kensington w opcji;

 w zasilacze od 250W, klasa 80Plus Bronze lub Gold;
 w diagnostyka: opcjonalny wizualny system diagnostyczny;
 w certyfikaty: Deklaracja CE, Certyfikat jakości ISO 9001, ISO 

14001, ISO 27001, WHQL – zgodność z MS Windows 7, 
MS Windows 8.1, MS Windows 10, zgodność z ES 6.1;

 w gwarancja: od 24 - 60 miesięcy gwarancji Standard; 
opcjonalnie Door-to-Door, On-Site, usługa „dysk zostaje”;
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NTT Business NTT Business

 w chipset Intel® Q170;
 w podstawka procesora LGA 1151;
 w TMP 2.0;
 w procesor Intel® Celeron® / Pentium® / Core™ i3/i5/i7;
 w płyta główna przeznaczona do pracy ciągłej 24/7;
 w 4 złącza pamięci DDR3;
 w 5 złącz SATA III, 1 złącze M.2;
 w trzy wyjścia cyfrowe karty graficznej – 2 x Display Port, DVI;
 w układ TPM;
 w obudowa tower lub SFF (suma wymiarów poniżej 80 cm), z opcją 

beznarzędziowego otwierania i montażu dysków oraz kart rozszerzeń, 
wewnętrzny głośnik, czujnik otwarcia, złącze Kensington;

 w zasilacze od 250W, klasa 80Plus Bronze lub Gold;
 w diagnostyka: opcjonalny wizualny system diagnostyczny;
 w zarządzanie: zaawansowane oprogramowanie zarządzające NTT® 

Remote Manager, pakiet Desk View;
 w certyfikaty: Deklaracja CE, Certyfikat jakości ISO 9001, ISO 14001, 

ISO 27001, WHQL – zgodność z MS Windows 7, MS Windows 8.1, 
MS Windows 10, zgodność z ES 6.1, EPEAT GOLD;

 w gwarancja: od 24 - 60 miesięcy gwarancji Standard; opcjonalnie 
Door-to-Door, On-Site, usługa „dysk zostaje”;

NTT® Business klasy Advanced to komputery z preinstalowanym 
systemem operacyjnym MS Windows, oparte na procesorach 
Intel®, dedykowane są dla użytkowników poszukujących najbardziej 
zaawansowanych rozwiązań. Dzięki protokołowi iAMT i funkcjonalności 
platformy vPRO, zarządzanie komputerami jest łatwiejsze, bardziej 
efektywne i tańsze. W zaawansowanej wersji komputery NTT® 
posiadają konsolę KVM (klawiatura, karta graficzna, mysz) inicjowaną 
przed uruchomieniem systemu operacyjnego, bez konieczności zakupu 
osobnego urządzenia. 
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NTT Business W 910S 

Komputery klasy mini PC - NTT® Business NUC 

NTT®  Business NUC to komputery klasy mini PC, posiadające funkcjonalność porównywalną ze standardowym 
desktopem, ale o bardzo małych gabarytach. Przeznaczone są dla klientów poszukujących wydajnych 
rozwiązań, zajmujących mało miejsca, pobierających niewiele energii, charakteryzujących się cichą pracą oraz 
ciekawym i estetycznym wzornictwem. 

Minikomputer NTT®  Business NUC oparty o platformę Intel®  NUC to nowe, kompaktowe wcielenie komputera 
stacjonarnego. Umożliwia pracę, naukę i rozrywkę w każdym pomieszczeniu. Idealnie nadają się do wyświetlania 
treści multimedialnych dzięki wyposażeniu w układ graficzny Intel®  Iris Graphics 540 zapewniający wysoką 
wydajność graficzną, możliwość odtwarzania wideo w rozdzielczości 4K. Niewielkie rozmiary i waga nettopa oraz 
możliwość integracji urządzenia z monitorem lub telewizorem sprawiają, że jest to niezwykle poręczny komputer, 
który łatwo można zagospodarować nawet w bardzo ograniczonej powierzchni biurowej lub domowej. Specjalny 
uchwyt w standardzie VESA umożliwia zawieszenie komputera na tylnej ścianie monitora lub odbiornika TV, 
czyniąc go integralnym zestawem. Kilka konfiguracji sprzętowych, z procesorami aż do Intel®  Core™ i7, umożliwia 
dobranie wydajności i ceny zestawu zgodnie z potrzebami użytkownika.



11

NTT Tytan NTT Tytan
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NTT Tytan S87
wysokowydajne stacje graficzne

Serwery NTT Tytan
w architekturze Blade

NTT Tytan S87 to profesjonalna stacja graficzna stworzona by zaspokoić oczekiwania najbardziej wymagających
użytkowników pracujących w środowisku 3D, korzystających z aplikacji CAD, CAM, DTM, DTP. Dzięki możliwości
zastosowania do czterech profesjonalnych kart nVidia Quadro praca z aplikacjami jest szybka i płynna. Dwa  
procesory Intel® Xeon™ E5-26xx v4 pozwalają swobodnie pracować z materiałem video 3D o jakości high definition, 
jak i przy grafice wektorowej, renderowaniu czy obróbce zdjęć. Stacja NTT Tytan S87 pozwala na zastosowanie 
do 1TB pamięci RAM i obsługuje osiem dysków twardych w klatkach hot-swap umożliwiając magazynowanie 
dużej ilości danych. Obudowa serwerowa z wydajnym chłodzeniem i dwoma zasilaczami o wysokiej sprawności 
przeznaczonymi do pracy ciągłej zapewnia stabilną pracę urządzenia. Stacja może pracować pod kontrolą systemu 
MS Windows Server lub MS Windows 7/8.1/10 Pro.

 w płyta główna dwuprocesorowa, chipset Intel, 
7 złącz PCI-E, KVM

 w podstawka procesora LGA 2011-3
 w procesor Intel Xeon E5-26xx v4
 w 16 złącz pamięci DDR4 ECC-R, max 1 TB RAM
 w zintegrowany kontroler SATA 3.0 Raid 0,1,5,10
 w 2 interfejsy sieciowe 10/100/1000
 w obudowa tower/4U, 8x Hot-swap SAS/SATA
 w dwa zasilacze 2000W, klasa 80Plus Titanium (96%)
 w certyfikaty: Deklaracja CE, Certyfikat jakości 

ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, WHQL
 w gwarancja: od 24 - 60 miesięcy gwarancji 

Standard. Opcjonalnie Door-to-Door, On-Site, 
usługa „dysk zostaje”

NTT Tytan S87

NTT Tytan 720F to serwer oparty o architekturę modułową. W jednej obudowie o rozmiarach 7U zawartych 
może być aż dziesięć jednostek obliczeniowych z dwoma procesorami Intel Xeon E5-26xx v4. NTT Tytan 720F 
jest więc odpowiednikiem dziesięciu dwuprocesorowych serwerów. Każdy moduł obliczeniowy pozwala na 
zamontowanie czterech dysków 2,5” SATA w klatkach hot-swap. Jednostki obliczeniowe umożliwiają rozbudowę 
pamięci RAM do 1 TB DDR4 na każdy moduł.
NTT Tytan Flex jest wyposażony w 4 zasilacze 3000W, posiada moduł zarządzający z KVM i przełącznik sieciowy
10GbE. To potężne narzędzie jest idealnym wyborem dla użytkowników poszukujących zaawansowanej 
technicznie i bardzo wydajnej platformy, przy zachowaniu zwartej, modularnej budowy. NTT Tytan 720F jest 
doskonałą platformą do wirtualizacji. Może posłużyć także do budowy centrum obliczeniowego.
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NTT Tytan NTT Tytan
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Serwery NTT Tytan – Entry level
Serwery NTT Tytan serii Entry to ekonomiczna pozycja w ofercie NTT System. Proponowane jako pierwszy serwer
w małej firmie, stanowią doskonałą propozycję dla osób, które chcą zastąpić komputer PC prawdziwym serwerem.

 w płyta główna jednoprocesorowa, chipset Intel®
 w podstawka procesora LGA 1151
 w procesor Intel® Xeon® E3-12xx v5
 w 4 złącza pamięci DDR4 ECC, max 64 GB RAM
 w 4 zatoki HDD 3,5”
 w zintegrowany kontroler SATA 3.0 Raid 0,1,5,10
 w 2 interfejsy sieciowe 10/100/1000
 w obudowa tower, z możliwością beznarzędziowego 

montażu dysków
 w zdalne zarządzanie IPMI 2.0 z KVM i dedykowanym 

portem RJ45
 w zasilacz 300W, klasa 80Plus Bronze
 w certyfikaty: Deklaracja CE, Certyfikat jakości ISO 9001, 

ISO 14001, ISO 27001, WHQL
 w gwarancja: od 24 - 60 miesięcy gwarancji 

Standard. Opcjonalnie Door-to-Door, On-Site, 
usługa „dysk zostaje”

NTT Tytan S87
to jednoprocesorowa konfiguracja w niedużej obudowie 
Tower, dzięki zastosowaniu procesorów Intel® Xeon® 
serii E3-12xx v5, zapewnia wystarczającą wydajność 
przy niewielkiej cenie.

Serwer NTT Tytan 1104S101 Entry
to ekonomiczny serwer w obudowie do szafy rack. Obudowa rack 1U zapewnia oszczędność miejsca. 
Serwery posiadają 4 zatoki hot-swap i napęd DVD-RW slim.

 w płyta główna jednoprocesorowa, chipset Intel ®
 w podstawka procesora LGA 1151
 w procesor Intel® Xeon® E3-12xx v5
 w 4 złącza pamięci DDR4 ECC, max 64 GB RAM
 w zintegrowany kontroler SATA 3.0 Raid 0,1,5,10
 w 2 interfejsy sieciowe 10/100/1000
 w zdalne zarządzanie IPMI 2.0 z KVM i dedykowanym 

portem RJ45

 w obudowa rack 1U
 w zasilacz 600W, klasa 80Plus Gold
 w certyfikaty: Deklaracja CE, Certyfikat jakości 

ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, WHQL
 w gwarancja: od 24 - 60 miesięcy gwarancji 

Standard. Opcjonalnie Door-to-Door, On-Site, 
usługa „dysk zostaje”
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NTT Tytan NTT Tytan
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Serwery NTT Tytan – Advanced level
Serwery NTT Tytan serii Advanced to wydajne maszyny dwuprocesorowe, stworzone dla firm, które do 
prowadzenia swojej działalności potrzebują rozwiązań serwerowych łączących wydajność, niezawodność i 
nowoczesną technologię, przy zachowaniu korzystnego stosunku wydajności do ceny.

Serwery NTT Tytan
4208S80 Advanced
oferowane są w obudowie tower. Obsługa dwóch
nowych procesorów Intel® Xeon® E5-26xx v4, zapewnia
wysoką wydajność przy niewielkiej cenie.

 w płyta główna dwuprocesorowa, chipset Intel®, 
7 złącz PCI-E 3.0

 w podstawka procesora LGA 2011-3
 w procesor Intel® Xeon® E5-26xx v4
 w 16 złącz pamięci DDR4 ECC-R, max 1 TB RAM
 w zintegrowany kontroler SAS/SATA Raid 

0,1,5,6,10,50,60, 2GB Cache (LSI3108)
 w 2 interfejsy sieciowe 10/100/1000 - obudowa 

tower/4U

 w zdalne zarządzanie IPMI 2.0 z KVM 
i dedykowanym portem RJ45

 w zasilacz 920W, klasa 80Plus Platinum (94%) – 
opcjonalnie drugi

 w certyfikaty: Deklaracja CE, Certyfikat jakości 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, WHQL

 w gwarancja: od 24 - 60 miesięcy gwarancji 
Standard. Opcjonalnie Door-to-Door, On-Site, 
usługa „dysk zostaje”

Serwer NTT Tytan 2216I24 Advanced
Serwery NTT Tytan 2216I24 Advanced zgodne z Energy Star 2.0, oferowane są w obudowie 
2U. Podobnie jak serwery serii Tytan 4208S80 posiadają karty zarządzające z KVM 
a krytyczne podzespoły serwera są nadmiarowe.

 w płyta główna dwuprocesorowa, chipset Intel®, 
6 złącz PCI-E 3.0

 w podstawka procesora LGA 2011-3
 w dwa procesory Intel® Xeon® E5-26xx v4
 w 24 złącza pamięci DDR4 ECC-R, max 1,5 TB RAM
 w 16 zatok HDD hot-swap 2,5”
 w kontroler SAS/SATA Raid 0,1,5,6,10,50,60, 

1GB Cache
 w 2 interfejsy sieciowe 10GbE
 w obudowa rack 2U,

 w zdalne zarządzanie IPMI 2.0 z KVM 
i dedykowanym portem RJ45

 w dwa zasilacze 110W, klasa 80Plus Platinum (94%)
 w certyfikaty: Deklaracja CE, Certyfikat jakości 

ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, zgodność z  
Energy Star 2.0

 w gwarancja: od 24 - 60 miesięcy gwarancji 
Standard. Opcjonalnie Door-to-Door, On-Site, 
usługa „dysk zostaje”



Komputery z serii NTT Game
to najmocniejsze jednostki w ofercie NTT®, przeznaczone do zaawansowanych zastosowań, wymagających 
od komputerów maksymalnej wydajności. Precyzyjnie dobrane podzespoły oraz szczegółowe testy każdej 
konfiguracji gwarantują sprawną pracę komputera nawet przy maksymalnym jego obciążeniu, co potwierdza 
regularna obecność komputerów NTT Game na największych imprezach e-sportowych w Polsce. Klasyfikacja 
komputerów NTT Game jako sprzętu dla najważniejszych rozgrywek e-sportowych ugruntowało stabilną pozycję 
naszego sprzętu w tym sektorze. 

Charakterystycznymi elementami konfiguracji są najwydajniejsze procesory z rodziny Intel® Core™ w połączeniu 
z topowymi kartami graficznymi z serii Nvidia GTX. Zestawienie tych podzespołów z szybkimi dyskami SSD oraz 
wydajnymi pamięciami RAM gwarantuje najwyższą jakość nie tylko podczas rywalizacji w najnowszych tytułach 
gier na PC. Nowością w ofercie komputerów NTT Game są wydajne platformy typu All-in-One ze zintegrowanymi 
ekranami 24” lub zakrzywionym 34” ekran ultra WQHD. 
Cenione przez wielu zaawansowanych graczy komputery NTT Game, to gwarancja wydajności i niezawodności.
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NTT Game
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NTT Hiro
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Akcesoria dla graczy HIRO
HIRO to stale rozbudowywana gama akcesoriów dla graczy, dystrybuowana przez firmę NTT. Produkty pod marką
HIRO cechują się niebanalnym designem i bardzo korzystnym stosunkiem jakości do ceny. Zastosowane w 
produktach rozwiązania dedykowane graczom cieszą się dużą popularnością wśród użytkowników. Takie funkcje 
myszy jak podświetlenie, dodatkowe definiowalne przyciski czy zmiana czułości za pomocą przycisku w trakcie 
rozgrywki umożliwiają pokonanie przeciwników nawet podczas najostrzejszych starć. Klawiatury wyposażone 
między innymi w podświetlane klawisze, mechaniczne przełączniki czy blokadę klawisza Windows znacznie 
poprawiają komfort użytkowania, zarówno w trakcie gry jak i intensywnej pracy biurowej.



portfel
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pilot do 
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NTT Lokalizator NTT Lokalizator

NTT Lokalizator Bluetooth
 w Często szukasz kluczy, portfela, 

samochodu na parkingu?
 w Nie możesz znaleźć telefonu?
 w Dziecko oddala się bez Twojej wiedzy?
 w Zwierzęta gubią się w domu?

NTT smart home
Kompleksowe rozwiązanie smart home dla budynków jedno i wielorodzinnych oraz biurowych. Wykorzystując 
technologię Bluetooth 4.0 aplikacja wraz z urządzeniami zainstalowanymi w budynku zapewnia wiele innowacyjnych
funkcji:

 w zarządzanie dostępem,
 w otwieranie furtek, bram i drzwi garażowych przy pomocy smartfona z systemem iOS lub Android, 
 w przydzielanie dostępów jednorazowych lub czasowych dla gości,
 w łatwe sprawdzanie historii wejść i wyjść,
 w zdalne otwieranie, 
 w pełne bezpieczeństwo komunikacji, 
 w łatwa i intuicyjna obsługa,
 w podgląd zużycia wody i ciepła,
 w możliwość integracji z systemem rozliczania mieszkańców,
 w dodatkowe usługi dedykowane dla osiedla.

System cechuje duża uniwersalność, można go integrować z dowolnym systemem domofonowym, automatami 
do otwierania bram, a nawet systemem kontroli dostępu. Dzięki temu można go stosować nie tylko w nowych 
budynkach, ale także w starszych osiedlach i domach.  Jest to także system modułowy, który można instalować 
częściowo i dokładać z czasem kolejne moduły. Nie wymaga dodatkowego okablowania, skomplikowanych 
instalacji - w całości opiera się na rozwiązaniach chmurowych i bezprzewodowych.

Od teraz dzięki lokalizatorowi NTT 
te problemy zostały rozwiązane!

Czym jest lokalizator NTT?

To małe urządzenie łączy się z naszym smartfonem poprzez Bluetooth 4.0 z bezpłatną dedykowaną POLSKĄ 
aplikacją NTT lokalizator (do pobrania na smartfony z systemem ANDROID>4.3 ze sklepu Google Play, oraz 
iOS>7.0 ze sklepu App Store).

Lokalizator jest prosty w użytkowaniu!
 w Urządzenie automatycznie połączy się z telefonem po uruchomieniu aplikacji.
 w Aplikacja w Twoim urządzeniu pozwoli na sparowanie do 10 lokalizatorów, więc możesz je mieć przy 

kluczach, torebce i innych przedmiotach, które zdarza Ci się gubić.
 w Kliknij ikonę „Alarm”, a urządzenie zacznie wydawać dźwięk, dzięki czemu łatwo zlokalizujesz zgubę.



 w  
 w  
 w  

 
 w  
 w  

 w  

 w  
 

 w   
 w
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NTT akcesoria NTT akcesoria



Smartphony nPhone N-02
to urządzenie dla użytkowników, którzy poszukują niezawodnego, nowoczesnego urządzenia z szybkim 
dostępem do internetu niezależnie od lokalizacji. Dzięki zastosowaniu technologii LTE oraz wydajnemu 
procesorowi czterordzeniowemu Mediatek 6735M telefon ten zapewnia szybki dostęp do internetu 
gdziekolwiek się znajdziemy.Wysokiej jakości ekran IPS o rozdzielczości 720x1280 gwarantuje wysoką 
szczegółowość obrazu. Dodatkowym atatutem telefonu niewątpliwe są wysokiej jakości aparaty (8 Mpx z 
tyłu oraz 2 Mpx z przodu) oraz funkcja dual SIM.
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Tablet NTT NTT nPhone

NTTablet Inari
NTTablet Inari to tablet do profesjonalnych zastosowań w ekstremalnych warunkach pracy i środowiska.
Zaprojektowany został w Finlandii przez inżynierów firmy Aava Mobile Oy. Dzięki wysokiej wydajności opartej na 
technologii firmy Intel, wysokiej wytrzymałości mechanicznej i odporności na trudne warunki środowiska pracy, 
szerokiej gamie różnorodnych akcesoriów rozszerzających spektrum możliwych zastosowań jest powszechnie 
wykorzystywany w wielu krajach w wielu sektorach gospodarki, takich jak np. Sektor publiczny (szczególnie przez 
pracowników pierwszej linii sektora użyteczności publicznej (policja, straż pożarna, służby ratownicze, wojsko), 
budownictwo, transport i logistyka, handel i usługi, serwis i obsługa techniczna urządzeń, przemysł petrochemiczny 
i ciężki, obsługa produkcji, ubezpieczenia, opieka zdrowotna i medycyna (stacjonarne jednostki opieki zdrowotnej 
oraz mobilne służby ratownicze) i wiele innych..

Główne cechy NTTablet Inari:
 w wysoka wydajność i bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu technologii 

Intel (procesor Z3745) i systemu operacyjnego Windows,
 w zapewnia pełną integrację z istniejącymi w firmie infrastrukturami IT,
 w małe gabaryty i waga,
 w wysoka wytrzymałość: mechaniczna (testowana wg.MIL-810G),
 w dostosowany do pracy w trudnych warunkach środowiska pracy: 

odporny na wysokie zanieczyszczenie i wilgotność (spełnia IP65), 
szeroki zakres temperatury pracy od -10ºC do +50ºC (-20ºC do +45ºC 
dla Inari5), wysoka odporność na drgania,

 w materiały obudowy i ekranu pozwalające na stosowanie środków 
dezynfekujących,

 w wymienne baterie zapewniające czas pracy do 10 godz. i czas czuwania 
do 20 dni,

 w łączność bezprzewodowa LTE/3G/WiFi/NFC/BT/GPS/GLONASS,
 w system „SmartBack” umożliwiający rozbudowę tabletu o dodatkowe 

akcesoria (czytniki, terminale POS, adaptery do uchwytów 
samochodowych, itp.),

 w opcjonalna stacja dokująca z dodatkowymi portami I/O przekształci 
tablet w komputer biurowy lub terminal POS.
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