Lenovo™ ThinkCentre M910 Tiny

MALÝ VÝKONNÝ ZÁZRAK, KTERÝ UŠETŘÍ
PROSTOR
Menší, výkonnější a všestrannější než klasický počítač – ThinkCentre M910 Tiny zvyšuje limity stolních počítačů.
Kompaktní ThinkCentre M910 Tiny je vybaven nejnovější technologií, kterou najdete ve stolních
počítačích. Disponuje nejnovějšími procesory Intel® Core™ i7 a pamětí DDR4 a dokáže nahrávat složky
rychleji než kdy dřív. Obsah na obrazovce můžete sledovat až na čtyřech displejích – multitasking pro vás
bude hračkou. S volitelným PCIe SSD zažijete rychlejší nahrávání a otevírání složek, než jste si dokázali
představit. Navíc se tento ‘modulární’ počítač vejde kamkoliv, a dokáže se tak přizpůsobit jakémukoliv
prostoru.

PROČ KOUPIT
LENOVO™ THINKCENTRE M910 TINY

Vejde se kamkoliv

Skvělý výkon

Je o 96% menší než klasické
počítačové towery, a vejde se tak
opravdu všude. Umístěte ho na zeď,
za monitor nebo na stůl.

S procesory Intel® Core™ i7
a pamětí DDR4 můžete plnit
náročné úkoly rychle a snadno.
Volitelný PCIe SSD vám umožní
rychle otevírat složky a vyhnout
se jakémukoliv zpoždění.

Můžete ho upravit
podle sebe
Vytvořte si svůj vlastní
‘modulární’ Al l-in-One počítač
s ThinkCentre Tiny zabudovaném
do zadní části displeje M910Tinyin-One(TIO). Upgradujte displej a
M910 Tiny zvlášť, abyste mohli
lépe využít všech funkcí.

Vysoce odolný
Díky úspěšnému testování dle
armádních norem MIL-SPEC
je ThinkCentre M910 Tiny výkonný
počítač, který zvládne splnit
i kritické úkoly. S volitelnou
ochranou proti prachu můžete
redukovat množství prachu
v zařízení až o 40 %, a zařízení tak
vydrží mnohem déle.
*Testován od -20 do +600C 3 x během 2 hodin.

KDO POTŘEBUJE LENOVO™ THINKCENTRE M910 TINY?
Progresivní IT uživatelé, kteří
považují technologický výkon
za stěžejní pro svoje podnikání.

Zaneprázdnění profesionálové,
kteří hledají počítačový výkon
v modulárním, přenosném
zařízení.

Mobilní uživatelé, kteří zvládají
více úkolů najednou a ocení
podporu více obrazovek, které
jim urychlí práci.
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Lenovo™ ThinkCentre M910 Tiny
CO ZNAMENÁ THINKCENTRE® TINY
Nejnižší počet
selhání na trhu1

Nejvyšší podíl
recyklovatelných
materiálů

Intelligent Cooling
Engine (ICE)

Pozlacené piny2
pro vynikající kvalitu

¹ TBR Large Enterprise Repair Rate Study 2011.
2 CPU soket není zahrnut.

SPECIFIKACE
Lenovo™ ThinkCentre M910 Tiny
VÝKON

PŘIPOJENÍ

Operační systém

Přední porty
2 x USB3.0 (1 pro rychlé nabíjení)
2 x Audio (1 combo)
Zadní porty
4 x USB3.0
2 x DP
2 volitelné porty:
(1) DP/HDMI/Typ C*/VGA/sériový
(2) sériový
*Pozn.: Port typu C port s USB a displejem
1 x LAN
WLAN (volitelné)
1 x 1 802.11 ac WLAN + Bluetooth® 4.0
2 x 2 802.11 ac WLAN + Bluetooth® 4.0

Windows 10 Pro
Windows 10 Pro downgrade
Windows 7 (není dostupný se sedmou
generací procesorů Intel)
Procesor
Sedmá generace procesorů Intel® Core™
i7 vPro™
Úložiště
1 x 2.5” HDD/SSD
1 x M.2 slot pro SSD nebo Intel® Optane™
Paměť
2 x DDR4 2400MHz SODIMM
Až 32GB

SOFTWARE

2 x 2 802.11 ac WLAN + Bluetooth® 4.0 +
Intel® vPro™

Grafika

Předinstalované aplikace Windows 10:
APS (Active Protect System)
Cyberlink PowerDVD Create, Power2Go a
Power Producer (volitelné)
Cyberlink PowerDVD SD (volitelné) Lenovo
Companion
Lenovo ID
Lenovo ThinkVantage Tools
Microsoft Office (zkušební verze)
Předinstalované aplikace Windows 7:
Adobe Reader
APS (Active Protect System)

Až integrovaná grafika I ntel® 630

DESIGN

Napájení
65W adaptér

Create Recovery Media
Cyberlink PowerDVD Create, Power2Go a

Rozměry

90W adaptér (w/ IO box)

Power Producer (volitelné)

179 mm x 183 mm x 34.5 mm

ZABEZPEČENÍ
Kensington Lock

EKOLOGICKÉ CERTIFIKÁTY
Energy Star 6.1, EPEAT Gold
certified (Severní Amerika), UL
GreenGuard certified, Erp lot 3
verified

Hmotnost

Cyberlink PowerDVD SD (nastavitelné)

1.32 kg

Internet Explorer

MIL-SPEC

Lenovo Solution Center

Ano

Lenovo ThinkVantage Tools

Snadné použití (beznástrojový přístup)

Microsoft Office (zkušební verze)

Snadné otevření šasi/ HDD / paměť

MOŽNOSTI PŘÍSLUŠENSTVÍ

DOPORUČENÉ SLUŽBY
Lenovo nabízí rozsáhlé portfolio služeb pro poskytnutí podpory a ochrany vaší investice.
Využijte podpory služeb Lenovo po celou dobu používání zařízení.
PRIORITNÍ TECHNICKÁ PODPORA
Udělejte vaši prioritu tou naší. Volejte 24
hodin denně a 7 dní v týdnu
specializovaným technikům. Využijte
sledování poruch a služeb v oblasti správy
zařízení.

OCHRANA PROTI NÁHODNÉMU POŠKOZENÍ
Služba, díky které se vyhnete nečekaným
výdajům. Tato služba poskytuje pokrytí škod,
které nezapadají do záruky, např.: polití
tekutinou, upuštění zařízení nebo poškození
obrazovky.

UPGRADY ZÁRUK - OPRAVY NA MÍSTĚ A
DO NÁSLEDUJÍCÍHO PRACOVNÍHO DNE
Maximalizujte dobu provozu vašeho
zařízení, a tím i vaši produktivitu díky
rychlým a spolehlivým opravám v místě
vašeho podnikání.

ZÁLOHA DAT
Uschovejte si data z disku v případě, že
přestane pracovat. Tato služba vám dodá klid
na duši, protože budete vědět, že jsou vaše
cenná data v bezpečí.

ROZŠÍŘENÍ ZÁRUKY (1 - 3 ROKY)
Tato služba s fixní cenou a obdobím
pomáhá snížit náklady na provoz a ochrání
vaši investici do zařízení.

ThinkVision P27q

ThinkCentre 1L
Tiny prachová
ochrana

ThinkCentre Tiny
VESA držáky

OZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ
Zařízení disponuje systémem pro profesionální
a flexibilní označení, takže je vaše zařízení
snadno identifikovatelné a vystopovatelné.
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Lenovo si vyhrazuje právo měnit nabídku produktů a specifikace kdykoli bez předchozího upozornění. Lenovo vynakládá veškeré úsilí, aby zajistilo přesnost všech informací, ale není zodpovědné za
redakční, fotografické nebo typografické chyby. Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci. Pro plné produkty Lenovo, servisní a záruční specifikace navštivte www.lenovo.com. Lenovo
nezastupuje ani negarantuje jakékoliv produkty či služby třetích stran. Ochranné známky: následující jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Lenovo: Lenovo, logo Lenovo,
IdeaPad, IdeaCentre, Yoga a Yoga Home. Microsoft, Windows a Vista jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel
logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside vPro Inside, Xeon Xeon Phi, a Xeon Inside jsou ochrannými známkami
společnosti Intel Corporation v USA a / nebo dalších zemích. Ostatní názvy společností, produktů a služeb mohou být ochrannými známkami nebo značkami služeb ostatních společností. Pravidelně
navštěvujte www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/ pro nejnovější informace o bezpečné a účinné výpočetní technice. ©2016 Lenovo. Všechna práva vyhrazena.

