Lenovo™ Notebook B41 / B51

Lenovo™ doporučuje Windows.

Notebook přímo pro vás
Cenově dostupný notebook navržený na míru
Lenovo™ Notebook B41 / B51 je dostupný za vynikající cenu a přizpůsobí se všem potřebám vašeho byznysu.
B41 / B51 je dostupný v celé škále konfigurací a velikostí obrazovky. Disponuje nejnovějšími procesory Intel®,
full HD displejem, DVD mechanikou, SSHD úložištěm a mnohem víc. To vše číní notebook Lenovo™ B41/B51
perfektním zařízením přesně pro vás.

PROČ KOUPIT
LENOVO™ NOTEBOOK B41 / B51

Tenký a lehký

Vynikající výkon

Tenčí než 1" (bezdotykový
model) a s hmotností, která
začíná na necelých 2 kg
(B41), je velice snadno
přenosný.

Vyberte si z celé škály
procesorů Intel®,
integrovaných nebo
dedikovaných grafik, SSHD
úložišť a mnohem víc.

Stvořený pro byznys

Skvěle zabezpečený

Nová řada B zaručuje
zabezpečený přístup
k vašim datům díky
volitelné čtečce otisků
prstů.

Zabezpečete Lenovo™
řadu B tvrzenou ocelí
díky zámku kabelů
od Kensington®.
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Lenovo™ Notebook B41 / B51

Lenovo™ doporučuje Windows.

SPECIFIKACE
NOTEBOOK B41-30, NOTEBOOK B51-30
VÝKON

DESIGN

PŘEDINSTALOVANÝ SOFTWARE

Procesor
Až Intel® Pentium® N3700

Displej

Zabezpečení a podpora

B41-30
14" HD (1366x768) antireflexní
B51-30
15.6" HD (1366x768) antireflexní

•
•
•
•

Operační systém
Windows 8.1
Windows 7

ODD

Grafika
Až NVIDIA® GeForce® 920M 1 GB
Paměť
Až 8 GB DDR3L
Webkamera
Až 720p kamera

Volitelné DVD Rambo

Zábava

Rozměry

• Zinio™ Metro

B41-30
(mm) : 340 x 247 x 24.5
B51-30
(mm) : 380 x 262 x 24.7

• Amazon Kindle na PC
Produktivita
• Nitro Pro B
• Evernote® Metro

Hmotnost

Úložiště
Až 1 TB HDD nebo až 1 TB hybridní HDD
s 8 GB integrovanou SDD mezipamětí
pro rychlejší načítání
Reproduktroy
Integrované stereo reproduktory s technologií
Dolby® Advanced Audio v2

McAfee® LiveSafe™
Lenovo™ Companion
Lenovo™ Settings
Lenovo™ VeriFace® Pro
(pouze pro model bez čtečky otisků prstů)

B41-30
Začíná na 1.98 kg bez ODD
Začíná na 2.15 kg s ODD
B51-30
Začíná na 2.15 kg bez ODD
Začíná na 2.32 kg s ODD

Baterie1
B41-30 a B51-30
Až 5 hodin2

PŘIPOJENÍ
Bluetooth®
Bluetooth® 4.0, WiFi 802.11 b/g/n nebo a/c
Porty
1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 4 v 1 čtečka karet
(SD, SDHC, SDXC, MMC), VGA, HDMI, RJ45,
Audio Combo Jack
Výdrž baterie (a doba dobíjení ) se bude lišit v závislosti na mnoha
faktorech včetně nastavení systému a způsobu používání. Popis
prostředí, ve kterém byla baterie testována bude poskytnut na vyžádání.
1

2

MobileMark 2012.

MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

LENOVO SLUŽBY
Upgrady záruky– služby v kanceláři i doma
Maximalizuje dobu funkčnosti zařízení a jeho
výkon poskytnutím rychlých oprav přímo u
vás doma.

Rozšíření záruky (1-3 roky)
Tato služba je poskytována po určitou dobu
a pomáhá snížit náklady na provoz počítače
a také chrání vaši investici do zařízení.

Ochrana proti náhodnému poškození
Služba, díky které se vyhnete nečekaným
výdajům. Tato služba poskytuje pokrytí škod,
nezapadají do záruky; např.: polytí tekutinou,
upuštění zařízení nebo poškození obrazovky.

ThinkPad®
optická
bezdrátová myš

ThinkPad®
profesionální
pouzdro

Kensington®
zámek kabelů
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