Lenovo™ ideacentre™ Stick 300

Lenovo™ doporučuje Windows.

Dostupný a výkonný počítač do kapsy
Připojte jej a přeměňte jakýkoliv monitor v počítač s Windows
Lenovo™ ideacentre™ Stick 300 je miniaturní počítač, který přemění jakýkoliv monitor v plnohodnotný
počítač s Windows, na kterém si budete moci užívat svá multimédia, surfovat na webu, nebo vytvářet
prezentace. Přenosný a jednoduše nastavitelný, ideacentre Stick 300 je cenově dostupný nástroj,™
který můžete vzít s sebou kamkoliv.

PROČ BYSTE MĚLI ZAKOUPIT
LENOVO™ IDEACENTRE™ STICK 300

Snadno
přenositelný

Úžasná
konektivita

Doma nebo na cestách
ideacentre™ Stick 300 je
navržen tak, aby jste jej
mohli provozovat na téměř
kterémkoliv zobrazovacím
zařízení. Díky jeho kompaktním
rozměrům si jej můžete vzít
kamkoliv s sebou.

Zapojte jej do monitoru skrze
HDMI, připojte bezdrátovou
klávesnici a myš - získáváte
skvělý přenosný počítač na
libovolné obrazovce.

Volitelný set myši
a klávesnice

Multimediální
cenrum do kapsy

Připojte kombinovanou
bezdrátovou Lenovo klávesnici
s myší a užívejte si svá
multimédia nebo surfování na
webu z pohodlné vzdálenosti.

Mějte svá oblíbená
multimédia vždy u sebe
díky 32 GB úložišti.

WWW.LENOVO.CZ

Lenovo™ ideacentre™ Stick 300
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SPECIFIKACE
LENOVO™ IDEACENTRE™ STICK 300
VÝKON

DESIGN

Procesor

Rozměry (V x Š x H)

Intel® Bay Trail Z3735F

(mm)

Operační systém

Hmotnost

Windows 8.1 s aplikací Bing

Od 65 g

Operační paměť

: 100 x 38 x 15

2 GB DDR3

KONEKTIVITA

Úložiště

Konektory

32 GB eMMC

1 x Mini HDMI-out, 1 x USB 2.0,
1 x Micro SD Slot

Obsah

WiFi & Bluetooth®

0.05L

WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth® 4.0

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Lenovo™ multimediální bezrátový
set N5902A
(888011668)

Lenovo™ ThinkVision ®
LT3053p (30" širokoúhlý)
LED Monitor (60A4-RAR1)
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