Dokovací stanice Lenovo™ ThinkPad Thunderbolt 3

POZVEDNĚTE SVOJI PORODUKTIVITU
NA MAXIMUM DÍKY THUNDERBOLT 3
Výkonná a všestranná dokovací stanice ThinkPad Thunderbolt 3
vám pomůže pracovat efektivněji a kreativněji než kdy dřív.

Dokovací stanice ThinkPad Thunderbolt 3 je poháněna inovativní technologií Intel® Thunderbolt 3, a
přináší tak nejrychlejší všestranné dokovací řešení. Nejrychlejší nejuniverzálnější řešení dokování. S 40
Gb/s se jedná o nejrychlejší port, který můžete mít. Je čtyřikrát rychlejší než data z jakéhokoli jiného
kabelu, takže můžete prohlížet, upravovat a vytvářet velké soubory opravdu rychle. Dvojitá šířka
pásma videa umožňuje podporu dvou 4K displejů, které budou spuštěny nezávisle na sobě a v
úžasných detailech. Současně můžete váš ThinkPad rychle nabíjet přes port USB typu C™. A co víc,
poskytuje jednodušší správu sítě pro váš IT tým ve vybraných systémech ThinkPad. Stačí připojit
notebook nebo tablet k dokovací stanici ThinkPad Thunderbolt 3 pro nejproduktivnější, prostorově
úspornou pracovní stanici pro kreativní profesionály.
PROČ KOUPIT DOKOVACÍ STANICI THINKPAD THUNDERBOLT 3
Skvělé rozlišení

Ultra rychlý přenos dat

Vychutnejte si UHD video
zážitek s dvěma výstupy nebo
FHD až na třech displejích pro
snadný multitasking.

Přední port Thunderbolt 3
nabízí datovou rychlost až
40Gb/s– čtyřikrát rychlejší
přenos než u průměrných
dokovacích stanic, což je
ideální pro větší složky jako
jsou editace videí nebo CAD
složky.

Dokonalý podnikový
partner
Dokovací stanice poskytuje
snadnou a bezpečnou správu
sítě jako je PXE, Wake-On LAN.
Také disponuje podporou
ThinkPad Mac pro identifikaci
systému.

DOKOVACÍ STANICE THINKPAD THUNDERBOLT 3 JE NEJLEPŠÍ VOLBOU PRO
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IT profesionály, kteří vyžadují skvělý
výkon a inovativní technologie pro
zvýšení produktivity.
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Uživatele, kteří zvládají více úkolů
najednou, pracují s většími soubory a
požadují výkonnou dokovací stanici, aby
dosáhli svých cílů.
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Profesionály, kteří si chtějí vychutnat
výjimečný zážitek z videí v rozlišení 4K.

Dokovací stanice Lenovo™ ThinkPad Thunderbolt 3

SPECIFIKACE
Rozhraní dokování

USB Typ C (Thunderbolt™ 3) port

Napájení

ThinkPad 135W AC adaptér (štíhlý konec)

Záruka

3 roky

Zabezpečení

Kensington lock slot

Video porty

2 x DP + HDMI + VGA

USB porty

5 x USB3.0 (1 elektrifikovaný) + 1 x USB-C (TBT3 downstream, 5V, 3A)

Gigabit Ethernet

Ano

Audio Combo Jack

Ano

Správa sítě

PXE boot

WOL

MAC přístup
Max Resolution: podpora duálního 4K@ 60HZ
Maximální počet podporovaných displejů: 3

Rozměry

230 mm x 80 mm x 30 mm
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