THINKPAD® HELIX

Lenovo® doporučuje systém Windows.
THINKPAD® HELIX

POČÍTAČ BEZ KOMPROMISŮ
NOTEBOOK, NEBO TABLET? KOMFORTNÍ 2V1 S OPRAVDU VYSOKÝM VÝKONEM.

Notebook

Stojánek

Stan

Tablet

Desktop

Mějte svou kancelář kdekoliv! 5 režimů použití vám poskytne jeden dokonalý a všestranný notebook typu 2v1.
Zůstaňte produktivní i na cestách s ThinkPad ® Helix – skutečně všestranným notebookem
, který byl stvořen
pro business nejen na cestách. Je to notebook, který přináší výkon stolního počítače do ultrabooku s
®
klávesnicí. Nabízí výkon bez jakýchkoliv kompromisů - nejnovější Intel Core M procesory,
baterie
hodin, nejefektivnější zabezpečení a mnohem, mnohem více!
PROČ
ZAKOUPIT
THINKPAD®
HELIX?
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2v1 znamená, že získáte přenosný ultrabook
a pohodlný tablet, ale díky jedinečné konstrukci
Thinkpad® Helix můžete stále využít 5 režimů
použití - stan, notebook, tablet, stojánek a desktop.

JEDINEČNÁ
VŠESTRANOST

Moderní robustní materiály a klávesnice bez
pohyblivých částí, pro zvýšení mechanické
odolnosti, z něj dělají opravdu odolného
pracanta i pro to nejnáročnější využití.

ODOLNÝ
A BEZPEČNÝ

Bez kompromisů znamená žádné zastavení na
dobití! Baterie vydrží 12 hodin bez nabíjení,
takže vydrží tak dlouho, jak dlouho jen budete
potřebovat.

JEDNIČKA VE
VÝDRŽI NA BATERII

Tento notebook je připraven na vaše pod nikání,
díky nejnovějším procesorům Intel, Windows
8.1, bezpečnostním funkcím, jako je SmartCard,
podpoře otisku prstu a dalšímu volitelnému
příslušenství, jako je stylus.

IDEÁLNÍ PRO
VAŠE PODNIKÁNÍ

PRO KOHO
®
JE THINKPAD
HELIX
VHODNÝ?
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Pro podnikatele, kteří potřebují
flexibilní prémiový notebook,
který se přizpůsobí potřebám
jejich práce.
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Pro ty, kteří chtějí výkonný
manažerský notebook, který
budou moci používat v kanceláři,
na jednáních i na cestách.

Pro profesionály a studenty,
kteří chtějí prvotřídní
konvertibilní notebook, který lze
používat kdekoliv jak na práci,
tak i na zábavu.
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Manažery, kteří potřebují
ideální kombinaci mobility,
výkonu a zabezpečení s celou
řadou funkcí a doplňků s optimální
návratností jejich investice.

Pro každého, kdo ocení prémiový
notebook s FullHD displejem,
elegantním designem a doplňky,
jako je klávesnice Lenovo® Pro.

THINKPAD® HELIX

Lenovo® doporučuje systém Windows.

SPECIFIKACE
VÝKON

KONEKTIVITA

DESIGN

Procesor

Displej

I/O porty

Brodwell Y

11.6" 16:9 FullHD (1920 x 1080) IPS 400 nitů

Operační systém

Rozměry

Tablet:
Micro HDMI, USB3.0, micro SD, micro SIM

Windows 8.1
Windows 8.1 Pro

Tablet:
301.1 mm x 192.5 mm x 9.6 mm

Grafická karta

Tablet & Ultrabook Keyboard:
301 mm x 215.7 mm x 25.4 mm

Intel® HD 4000

S Ultrabook Pro Keyboard2 :
USB 3.0. mDP
Bezdrátové sítě:

Tablet & Ultrabook Pro Keyboard:
301.1 mm x 213.3 mm x 20.2 mm

Paměť
4GB, 8GB DDR3L (1333 MHz)

Bluetooth®2, 802.11 a/c & 802.11 a/g/n 2 x 2,
4G NA/EU/ANZ/JP, 3G ROW

Hmotnost

Webamera

Tablet:
Začíná na 795g
Ultrabook Keyboard:
560 g
Ultrabook Pro Keyboard:
900 g

2MP 1080p / 5MP
Úložiště
128GB, 256GB, 512GB SSD (SATA 3)
Audio
Dolby Home Theater v4, stereo reproduktory,
mikrofon
®

S Ultrabook Keyboard2 :
USB 2.0

™

Baterie1

SOFTWARE
Lenovo® DOit aplikace:
•
•
•
•
•

Klávesnice
Ultrabook keyboard,
Ultrabook Pro keyboard

SHAREit
SECUREit
SYNCit
SNAPit
SEEit

Tablet: 8 hodin / 35 Wh
S klávesnicovým dockem: 12 hodin / 26 Wh
1 Životnost baterie se bude lišit v závislosti na mnoha faktorech, včetně nastavení systému a používání.
2 Volitelně
3 Pouze tablet

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ThinkPad®
Tablet Dock

ThinkPad®
Quickshot
Cover

Antireflexní
a
Privacy filtr

ThinkPad®
Helix
kryt

ThinkPad®
Digitizer Pen

Doporučené příslušenství - dokujte
a zároveň napájejte notebook, jedním kabelem.

PROČ
THINKPAD® ?

ROZŠÍŘENÍ ZÁRUKY
Lenovo® nabízí komplexní portfolio služeb pro podporu a ochranu vaší investice do zařízení
ThinkPad®. Soustřeďte se na své zákazníky a podnikání, ne na IT.
ONSITE a NEXT BUSINESS DAY
Maximalizujte produktivitu vaší firmy
objednáním praktického rozšíření záruky o
rychlou opravu zařízení přímo v místě
vašeho podnikání.
OCHRANA PROTI NÁHODNÉMU
POŠKOZENÍ
Vyvarujte se nepříjemnostem s nečekanými
náklady na opravu zařízení. Toto rozšíření
záruky kryje i nezáruční poškození vzniklá
behem bežného používání, jako je polití
zařízení tekutinou, poškození způsobená
pádem zařízení nebo mechanické poškození
displeje.
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PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY AŽ NA 5 LET
Minimalizujte v dlouhodobém horizontu
náklady na servis vašich zařízení
prodloužením záruky až na 5 let a vyvarujte
se tak zbytečných nákladů i po uplynutí
standardní záruční doby.
PONECHÁNÍ PEVNÉHO DISKU
Jestliže se disk porouchá během záruční
doby a dojde k jeho servisní výměně, tato
služba vám umožní ponechat si poškozený
disk i data na něm.
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Navržen pro odolnost – Prémiové materiály
a vrstvy výztuh chrání vaše data i v těch
nejhorších podmínkách
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Zlatý standard spolehlivosti, od roku 1992
- Špičkové chlazení, odolnost vůči polití a prachu
chrání notebook před selháním

Promyšlený návrh inspirovaný vámi – Každičký
detail je navržený a uzpůsobený našimi inženýry
pro dokonalý uživatelský zážitek
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Oceňovaná ergonomická klávesnice – Precizní
design klávesnice zaručuje vyšší komfort
a přesnost při psaní

Nová úroveň mobility Stylová vícerežimová
konvertibilní zařízení, tablety, ultrabooky,
výkonné notebooky, mobilní pracovní stanice:
každý si najde svůj ThinkPad

©2015 Lenovo, všechna práva vyhrazena
:
Dostupnost:
Nabídky, ceny, specifikace a dostupnost se mohou změnit bez předchozího upozornění. Společnost Lenovo není odpovědná
za fotografické
nebo typografické chyby. Ochranné známky: Lenovo, Lenovo logo, Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre,
:
ThinkStation,
ThinkVantage a ThinkVision jsou ochranné známky společnosti Lenovo. Microsoft, Windows a Vista jsou ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation. Intel, Intel logo, Intel Core, Core Inside, Xeon a Xeon Inside jsou registrované známky společnosti
Intel Corporation v USA a jiných zemích. Další názvy firem, produktů a služeb mohou být ochranné známky nebo známky služeb jiných
firem. Navštěvujte pravidelně Lenovo.com/safecomputing pro získaní nejnovějších informací o bezpečné a efektivní práci s počítačem.

