Lenovo™ ThinkPad L570

VÝKON, KTERÝ POSUNE VŠESTRANNOST
NA DALŠÍ ÚROVEŇ
ThinkPad L570 disponuje vynikajícím výkonem a je kompatibilní
se staršími technologiemi, takže vám pomůže dokončit práci snadněji,
rychleji a bezpečněji.
15,6" notebook ThinkPad L570 je navržen tak, aby nabídl zásadní podnikové řešení pro starší technologie,
a vy jste si tak mohli plně vychutnat všechny jeho vlastnosti. Získejte vysoký výkon, legendární spolehlivost
a podnikové zabezpečení díky tomuto všestrannému profesionálnímu notebooku.

PROČ KOUPIT
LENOVO™ THINKPAD L570

Stvořen pro
podnikání

Vynikající
klávesnice

Procesor a paměť vám
pomůže dokončit práci
snadněji a rychleji, zatímco
oceníte skvělé zabezpečení
a snadné používání
notebooku ThinkPad.

Poté, co byla vyzkoušena
na 100 milionech
zařízeních, poskytuje
legendární klávesnice
přesnější a pohodlné
použití po celý den.

Vždy připojen

Skvělá grafika

Dokonce i když je WiFi
mimo dosah, L570 disponuje
LTE-A (4G), takže budete
vždy připojeni a budete mít
přístup ke všem datům
a aplikacím díky jednomu
kliknutí.

Volitelná dedikovaná grafická
karta znamená, že můžete
bez problému spustit i ty
nejnáročnější aplikace.
Spolehněte se na dedikovaný
procesor, který vylepší
vlastnosti vaší grafické karty
bez zbytečného zatěžování
systému.

Snadná správa
ThinkPad L570 je nyní
dostupný s edicí Microsoft
Windows 10 Pro Signature,
která eliminuje zkušební
verze a nechtěné aplikace.
Žádná rozptýlení
pro koncové uživatele,
snadná správa pro IT
profesionály.

Skvělá výdrž
baterie
ThinkPad L570 má přesně
takovou výdrž baterie,
jakou potřebujete - více
než 11 hodin. Můžete tak
být produktivní po celý
den bez dobíjení.

KDO POTŘEBUJE LENOVO™ THINKPAD L570?
Podnikoví uživatelé, kteří ocení
výhody výkonného podnikového
notebooku s celodenní výdrží
baterie.

Uživatelé, kteří jsou méně nároční
na technologie a jen chtějí
spolehlivé zařízení, které jim
pomůže dokončit práci.

Profesionálové, kteří vědí, že
kvalitní notebooky pomáhají
zvýšit jejich efektivitu a zvolí
tedy zařízení, které jim
doporučí jejich známí.
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Lenovo™ ThinkPad L570
CO ZNAMENÁ THINKPAD®
Zlatý standard
ve spolehlivosti
již od roku 1992

Prémiové materiály
a zesílené vrstvy

Oceněná
ergonomická
klávesnice

Všechna provedení,
která potřebujete

Promyšlený design

SPECIFIKACE
Lenovo™ ThinkPad L570
VÝKON

ZABEZPEČENÍ

DESIGN

Operační systém

dTPM 2.0

Displej

Čtečka otisku prstu

15.6“ HD 220 nitů
15.6“ FHD 250 nitů IPS

Až 64bitový Windows 10 Pro
Procesor
Až sedmá generace procesorů

Rozměry

PŘIPOJENÍ

Intel® Core™ i7-7600U
Úložiště

377mm x 255mm x 27.6mm

I/O porty
1 x VGA, 1 x mDP, 4-in-1 card, 1 x čtečka
čipových karet (pouze vybrané modely), 1 x
RJ45, 1 x Audio jack, 4 x USB 3.0, WWAN SIM,
expresní slot na kartu (pouze vybrané modely)

1TB HD 5400RPM
2TB HD 5400RPM
500GB HD 7200RPM
500GB HD 7200RPM OPAL 2.0

Hmotnost
2,38kg
Barvy
Černá

WLAN
Intel® 2 x 2 11 ac + Bluetooth® 4.2 M.2

128GB SSD SATA 2.5”
128GB SSD M.2 2242

Realtek (RTL8822BE) 2 x 2 11 ac + Bluetooth® PCIE
M.2 modul

180GB OPAL 2.0 SATA 2.5”
256GB OPAL 2.0 SATA 2.5”
256GB PCIe NVME GEN 3 x 2 M.2 2280
16GB Optane™ PCIe M.2 2242
Paměť

WWAN
Sierra EM7455 4G LTE-A, Fibcom Intel® XMM7160
Cat4 M.2 EMEA SKU
Sierra Wireless EM7455 4G LTE-A, Fibcom Intel®
XMM7160 Cat4 M.2 EMEA SKU

Až 32 GB (2 DIMM) DDR4
Audio
Stereo s technologií Dolby® Audio™
Kamera
HD 720p
Grafika
Intel® HD, AMD Radeon R5 M430 (2GB
DDR3L)

* Založeno na testech MobileMark 2014. Výdrž baterie se liší
v závislosti na nastavení, používání a dalších faktorech.

Výdrž baterie
Až 11 hodin*

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

Microsaver DS
zámek kabelu

ThinkPad Essential
pouzdro

ThinkPad USB
3.0
zabezpečený
pevný disk

OZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ
Zařízení disponuje systémem pro profesionální
a flexibilní označení, takže je vaše zařízení snadno
identifikovatelné a vystopovatelné.

ThinkPad Pro
dokovací stanice
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