Lenovo™ MIIX 300

Tablet s funkcemi notebooku
Nový Lenovo™ MIIX 300 je nádherný 10.1" tablet s operačním
systémem Windows, jehož cena je stejně atraktivní. Nadstandardní
HD IPS displej a odnímatelná klávesnice dělají z tabletu MIIX 300
ideální zařízení.
PROČ BYSTE MĚLI ZAKOUPIT
LENOVO™ MIIX 300?

Dva režimy použití
na práci i zábavu

IPS displej

Lenovo™ MIIX je vybaven
odnímatelnou klávesnicí,
díky které máte možnost
využít dvou režimů použití notebook a tablet.
Speciální systém zavěšení
umožňuje měnit nastavení
úhlu obrazovky jako na
klasickém notebooku.

Displejem tabletu MIIX 300
můžete otáčet v různých
úhlech bez ztráty kvality
obrazu díky kvalitní IPS
matici.

Windows 10
Windows 10 je známý
a snadno ovladatelný systém
se spoustou podobných funkcí,
jako má Windows 7, včetně
nabídky Start. Systém je
mezi uživateli velmi oblíbený,
má lepší vestavěné zabezpečení,
které vás udrží v bezpečí, a je určen
pro práci se softwarem a hardwarem,
který již máte.
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Lenovo™ MIIX 300

SPECIFIKACE
VÝKON

DESIGN

PŘILOŽENÝ SOFTWARE

Processor
Intel® Atom™ Bay Trail-T CR, čtyřjádrový

Displej
10.1" (1280 x 800) IPS, WXGA,
300 nitů, 5bodový, vícedotykový

•
•
•
•
•
•

Operační systém
Windows 10 Home
Graﬁcká karta
Integrovaná Intel® HD
Operační paměť
Až 2 GB DDR3L
Webkamera
Přední: 2Mpx
Zadní : 5Mpx s integrovaným mikrofonem

Rozměry (V x Š x H)
Tablet
(mm)
: 246.5 x 9.6 x 173.1
Klávesnicový dock
(mm)
: 246 x 18.74 x 173

Lenovo™ OneKey Recovery
Lenovo™ Companion 3.0
Lenovo™ Photo Master
Lenovo™ SHAREit
Lenovo™ REACHit
McAfee® LiveSafe™

Hmotnost
Tablet
: Od 615 g
Klávesnicový dock: Od 560 g

Úložiště
Až 64 GB eMMC
Audio
Single Stereo reproduktor
Baterie 1
Až 9 hodin (při přehrávání lokálního videa)

KONEKTIVITA
Bluetooth®
WiFi 1 x 1 802.11 b/g/n, Bluetooth® 4.0
Konektory
Micro USB 2.0
Kombinovaný audio jack
microSD™ čtečka karet
Micro HDMI™
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Výdrž baterie (a doba nabíjení) se může lišit v závislosti
na mnoha faktorech, včetně nastavení systému a využití.
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