LENOVO® E31

Lenovo® doporučuje Windows.

LENOVO® E31 NOTEBOOK PC
ROVNOVÁHA MEZI PRACÍ A OSOBNÍM ŽIVOTEM
CENOVĚ DOSTUPNÝ, PŘENOSNÝ NOTEBOOK PRO VŠECHNO.
Stvořen pro práci, připraven na život. Pokud si
myslíte, že cenově dostupný notebook musí mít horší
vlastnosti, lehký a tenký Lenovo® E31 vás překvapí.
Je vybaven procesory Intel® Core™ i, legendární
Lenovo® AccuType® klávesnicí, skvělým připojením,
výborným zabezpečením a o 180° otočným kloubem,
který vám usnadní práci. Zvolte 13" Full HD displej
pro ty nejživější fotografie a nejostřejší obraz.

PROČ KOUPIT
NOTEBOOK
LENOVO® E31?
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CENOVĚ
DOSTUPNÝ VÝKON
Procesory Intel®
Core™ i, všestranné
ukládací možnosti a
legendární
klávesnice Lenovo
AccuType® j sou
stvořeny pro život
i práci a zároveň
vám ušetří peníze.

KDO POTŘEBUJE
NOTEBOOK
LENOVO® E31?
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Zvolte 13" Full
HD (1920x1080)
matný displej, který
je perfektní pro
čtení těch
nejmenších textů i
přehrávání HD
filmů a hraní her.

Kdokoliv, kdo hledá cenově
dostupný notebook stvořený pro
práci, který je zároveň perfektní
zábavu a aktivity ve volném čase
jako je sledování filmů a hraní
her.
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ÚŽASNÝ
DISPLEJ
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JDĚTE KAMKOLIV
DĚLEJTE COKOLIV

S váhou 1.59 kg
a tenkostí pouze 21.5
mm je E31 perfektním
společníkem na cesty.
Vaše data budou vždy
chráněna díky zámku
Censington® a
volitelné čtečce
otisků.
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Cestovatelé, kteří potřebují
tenký a lehký notebook,
který je zároveň výkonný.

4

SDÍLENÍ DAT
Pevný kovový o 180°
otočný stojan je
skvělým řešením,
pokud se chcete
podělit o data na
obrazovce. Sdílení
dat je snazší díky
vGA & HDMI, dvěma
UsB 3.0 portům a
čtečce karet 4 v 1.

organizace a jednotlivci,
kteří požadují cenově
dostupný notebook s vysokým
zabezpečením.
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Prodejci, kteří často dělají
prezentace, ale také využijí
notebook doma ke sledování
filmů a hraní her.
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Procesor
Pátá generace procesorů Intel® Core™ i7

Displej
13.3" až FHD (1920x1080)

Bluetooth®
WiFi 802.11 a/c, Bluetooth® 4.0

Operační systém
Windows 8.1

Rozměry
12.72" x 0.85" x 9.06"
(323 mm x 21.5 mm x 230 mm)

Konektory
2 x USB 3.0, VGA, HDMI, čtečka karet 4 v 1

Grafika
Integrovaný Intel® HD chipset
Paměť
Až 8GB LPDDR3L
Webkamera
720p HD

Hmotnost
1.59 kg
Klávesnice
AccuType® se zaoblenými klávesami

Úložiště
Až 1TB s 8GB Hybrid HDD nebo
256GB SSD
Audio
Dolby®-certifikované stereo reproduktory
Baterie1
Až 5 hodin

1 Životnost 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.
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ThinkPad®
optická bezdrátová myš

kensington® Microsaver
bezpečnostní zámek kabelu
od Lenovo®
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ThinkPad® Essential
Line pouzdro

ThinkPad® Basic
UsB 3.0 dok
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