Lenovo™ ThinkPad T470p

BUĎTE PRODUKTIVNÍ VE DNE I V NOCI
Skvělý výkon, odolnost a dostupná cena, ThinkPad T470p zvýší
vaši produktivitu.
ThinkPad T470p vám dává podnikový výkon za velmi dostupnou cenu. Disponuje rychlým zpracováním, skvělou
grafikou a celodenní výdrží baterie. Jeho vlastnosti vám pomohou pozvednout vaši produktivitu na zcela novou
úroveň. Tento 1 4” notebook přichází s legendární spolehlivostí a celosvětovou podporou zařízení ThinkPad.

PROČ KOUPIT LENOVO™
THINKPAD T470P

Stvořen pro úspěch
ThinkPad T470p úspěšně
prošel testy odolnosti dle 12
armádních norem MIL-SPEC a
celkově prošel více než 200
kontrolami kvality. Je tak
maximálně odolný a ideální
pro každodenní používání.

Vždy připojen
Dokonce i když je WiFi
mimo dosah, nový T470p
disponuje LTE-A (4G),
takže budete vždy připojeni
a budete mít přístup
ke všem datům a aplikacím
v cloudu.

Výkon, na který se
můžete spolehnout

Jednoduchá
správa

S odezvou a efektivitou sedmé
řady procesorů Intel® Core™
přepínejte mezi oblíbenými
aplikacemi bez námahy
a zvyšte svou produktivitu,
kreativitu a užívejte si zábavu.

T470p snadno nastavíte,
provedete upgrady
a jednoduše zabezpečíte
vaše data. Od běžných
uživatelů až po techniky tyto obchodní notebooky
usnadňují život každému
uživateli.

Zapomenuté heslo?
Stačí se dotknout
prstem
S biometrickou technologií
otisku prstu Windows Hello
nemusíte zadávat heslo.
Jednoduše se dotkněte
scanneru a bezpečně se
přihlašte.

Vynikající obraz
a zvuk
T470p disponuje HD
webkamerou a dvěma vstupy
pro mikrofon (s redukcí
okolního hluku). Je tak
ideálním zařízením, když
potřebujete provést obchodní
hovor v rušné kanceláři nebo
v kavárně.

KDO POTŘEBUJE LENOVO™ THINKPAD T470P?
Vysoce produktivní profesionálové,
kteří potřebují nejnovější technologie,
plně vybavené zařízení a vyhledávají
grafický design a CAD (notebookem
podporované návrhářství).

Uživatelé, kteří ocení výhody
vysokého výkonu, skvělé
grafiky, rychlého zpracování
a dlouhé výdrže baterie.

Profesionálové, kteří zvládají
více úkolů najednou, a proto
požadují skvělý výkon v
kombinaci s vysoce odolným
designem, který zajistí
bezproblémovou práci
na cestách.
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Lenovo™ ThinkPad T470p
CO ZNAMENÁ THINKPAD®
Zlatý standard
ve spolehlivosti
již od roku 1992

Prémiové materiály
a zesílené vrstvy

Všechna provedení,
která potřebujete

Oceněná
ergonomická
klávesnice

Promyšlený design

SPECIFIKACE
Lenovo™ ThinkPad T470p
VÝKON

ZABEZPEČENÍ

DESIGN

Operační systém

dTPM 2.0
Možnost čtečky otisku prstu

Displej

Až 64bitový Windows 10 Pro
Procesor
Intel® Core™
Intel® Core™
Intel® Core™
Intel® Core™

i7-7820HQ
i7-7700HQ
i5-7440HQ
i5-7300HQ

14” FHD IPS Matte AG LED 250 nitů
14” FHD IPS Matte Touch 250 nitů
14” WQHD IPS Matte AG 300 nitů

PŘIPOJENÍ

Úložiště
1TB HD 5400 RPM
2TB HD 5400 RPM
500GB HD 7200 RPM
500GB HD 7200 RPM OPAL 2.0
128GB SSD SATA 2.5”
128GB SSD M.2 2242
180GB OPAL 2.0 SATA 2.5”
256GB PCIe NVME M.2 2280 OPAL 2.0
512GB SSD PCIe NVME M.2 2280 OPAL 2.0
1TB SSD PCIe NVME M.2 2280
Paměť
Až 32 GB (2 DIMM) DDR4

I/O porty
1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x mDP, čtečka karet 4v1 (SD,
MMC, SDHC, SDXC), čtečka čipových karet
(pouze vybrané modely), 1 x RJ45, 1 x jack pro
sluchátka a mikrofon, 3 x USB 3.0, WWAN SIM,
expresní slot na kartu
WLAN
Intel® 2 x 2 11 ac + Bluetooth®4.2 (vPro™) M.2

Rozměry
339 mm x 235 mm x 24 mm
Hmostnost
1,82 kg
Barvy
Černá

Realtek (RTL8822BE) 2 x 2 11 ac + Bluetooth® PCIE
M.2 modul
WWAN
Integrovaný Mobile Broadband 4G LTE-A
Qualcomm® Snapdragon™ X7 LTE-A EM7455
MDM9230 4G Cat6 WWAN modul

Audio
Dolby® Audio™ Premium
Kamera
HD 720p
Grafika
Intel® HD, NVIDIA N16S-GTR 2GB GDDR5
* Založeno na testech MobileMark 2014. Výdrž baterie se liší
v závislosti na nastavení, používání a dalších faktorech.

Baterie
Až 12.48 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.

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.

ThinkPad Pro
dokovací stanice

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

Fólie na displej

ThinkPad
Precision
bezdrátová
myš

ThinkPad
profesionální batoh
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