LENOVO® MIIX 2

Společnost Lenovo® doporučuje systém Windows 8.

LENOVO® MIIX 2 (10palcový)
PRÁCE A ZÁBAVA V JEDNOM ZAŘÍZENÍ DÍKY TŘEM REŽIMŮM
10,1" Lenovo® MIIX 2 poskytne na cestách produktivitu v režimu Notebook, pohodlné sledování médií v
režimu Stojánek a zábavu v režimu Tablet. Odnímatelný dock s klávesnicí AccuType umožňuje plynulé
přepínání mezi režimy, zatímco prémiové reproduktory a technologie pro vylepšení zvuku zajistí vysoce
kvalitní zvuk.

Notebook

Stojánek

Tablet

PROČ SI
KOUPIT
MIIX 2?
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VÍCE REŽIMŮ
• Notebook – Buďte více
produktivní doma, v
kanceláři nebo na cestách
• Stojánek – Užĳte si své
oblíbené filmy, hudbu
a video chat.
• Tablet – Procházejte
jednoduše obsah, čtěte
e-knihy, prohlížejte
fotografie a hrajte hry.
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10,1" FHD DISPLEJ
Sledujte filmy ve vysokém
rozlišení a vychutnejte si
úžasný multimediální
zážitek.
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PRÉMIOVÝ ZVUK
Zabudované JBL® stereo
reproduktory a subwoofer
poskytují dokonalý zvuk
pro hudbu, video a hry.

LENOVO® MIIX 2

Společnost Lenovo® doporučuje systém Windows 8.

SPECIFIKACE
VÝKON

DESIGN

Processor
Čtyřjádrový procesor Intel® Atom™

KONEKTIVITA

Displej
10,1" Full HD displej (1 920 x 1 200) s 10bodovou
dotykovou vrstvou a 178° pozorovací úhel

Bluetooth®
Zabudované připojení Bluetooth® 4.0, Wi-Fi
802.11 a/b/g/n a 3G GPS3

Grafická karta
Integrovaná grafická karta

Rozměry (VxŠxH)
Tablet: 260.9 mm x 173.2 mm x 9.2 mm
Dock: 260.9 mm x 183.4 mm x 7.0 mm

Operační paměť
Až 2 GB LPDDR3 (na základní desce)

Váha
0,58 kg

Konektory
mini-HDMI port pro připojení k větší obrazovce
micro-USB port pro připojení a přenos dat
Integrované USB 2.0 (na docku/klávesnici)
Čtečka paměťových karet microSD

Operační systém
Až Windows 8.1

Webkamera
720p HD 2,0MPx přední a 5MPx zadní webkamera
Úložiště
Interní až 128GB eMMC, Rozšíření až o 32GB
microSD kartu

Tloušťka
Už od 9,15 mm se zadním krytem s jemným povrchem

Kombinovaný port pro sluchátka a mikrofon
Karta Micro-SIM

AccuType klávesnice

Zvuk
Zabudované JBL® stereo reproduktory (na tabletu)
a subwoofer (na docku/klávesnici)
Baterie
Až 8 hodin (prohlížení stránek při zapnuté Wi-Fi)

SOFTWARE
Zabezpečení a podpora
• Lenovo® VeriFace® Pro
• Lenovo Companion
• Lenovo Support
• McAfee® Internet Security – 30denní zkušební verze
Multimédia
• Skype™
• Camera Man
• Zinio™
• Amazon® Kindle
Produktivita
• Lenovo Cloud Storage
• Evernote®
•
• Photo Touch

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROZŠÍŘENÍ ZÁRUKY
Lenovo nabízí řadu servisních
služeb, díky kterým můžete
efektivně chránit vaši investici do
vašeho nového zařízení a
vyvarovat se tak nečekaných
nákladů spojených s jeho
opravami.

Pouzdro Folio
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Ochranná fólie

ROZŠÍŘENÍ ZÁRUKY (NA 36
MĚSÍCŮ MAIL-IN Z 24 MĚSÍCŮ
MAIL-IN)
Chraňte své zařízení po delší dobu
a díky tomuto rozšíření záruky
prodlužte záruční krytí vašeho
zařízení o další rok.

OCHRANA PROTI NÁHODNÉMU
POŠKOZENÍ (ADP)
Lenovo nabízí rozšíření záruky o
krytí případů, na které se běžná
záruka nevztahuje, včetně polití
zařízení tekutinou, poškození
způsobeného pádem zařízení,
elektrickým proudem nebo
mechanického poškození
obrazovky.
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