Lenovo™ ThinkPad X1 Carbon

MAXIMÁLNĚ ODOLNÝ A PŘITOM VELMI LEHKÝ
Menší, všestrannější a silnější než kdykoliv předtím. Inovativní X1 Carbon se
prostě stále zlepšuje.
Díky posílení šasi uhlíkovými vlákny je X1 Carbon odolný jako jeho předchůdce a má menší rozměry, čímž
se stal nejlehčím a nejtenčím notebookem ThinkPad v historii. I přes své malé rozměry je nabitý skvělými
vlastnostmi: Windows 10 Pro, sedmá generace procesorů Intel® Core ™, bleskově rychlý Thunderbolt ™ 3 a
14” QHD displej a k tomu samozřejmě již legendární vlastnosti zařízení ThinkPad a stálá podpora.

PROČ KOUPIT
LENOVO™ THINKPAD X1 CARBON

Tenký a lehký

Zabezpečená data

Méně je více

Náš nejmenší, nejtenčí
obchodní Ultrabook s
vyšším výkonem, větší
pamětí a úložištěm, abyste
mohli být produktivní
kdykoliv a kdekoliv.

Rychlé a bezpečné připojení
pomocí úsměvu nebo
dotyku díky Windows Hello.
Použijte dotykovou čtečku
otisků prstů nebo novou
infračervenou kameru
s pokročilou technologii
rozpoznávání obličeje.

X1 Carbon je k dispozici
s Microsoft Windows 10 Pro
Signature Edition. Žádné
další zkušební verze nebo
nechtěné aplikace. Žádné
další rozptýlení a snadná
správa pro IT profesionály.

Výjimečně rychlý

Vždy připojen

Připojte kabel od vašeho
portu USB-C do zařízení
s podporou Thunderbolt™
3 a získejte čtyřnásobek
dat a dvojnásobnou šířku
pásma videa oproti
jakémukoliv jinému typu
portu a zároveň zařízení
nabíjejte.

Dokonce i když je WiFi
mimo dosah, nový X1
Carbon disponuje LTE-A
(4G), takže budete vždy
připojeni a budete mít
přístup ke všem datům a
aplikacím v cloudu.

KDO POTŘEBUJE LENOVO™ THINKPAD X1 CARBON?
Progresivní IT pracovníci
s pravomocí rozhodovat,
kteří hledají co nejúčinnější
technologie a dlouhodobé
hodnoty pro podnikání.

Tvůrčí profesionálové zabývající
se technologií a hledající skvělý
výkon a zobrazování.

Vysoce mobilní uživatelé, kteří
vyžadují skvělý výkon spolu
s konektivitou a vynikající výdrží
baterie, aby zůstali produktivní
kdekoliv a kdykoliv.
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Lenovo™ ThinkPad X1 Carbon
CO ZNAMENÁ THINKPAD®
Zlatý standard
ve spolehlivosti
již od roku 1992.

Prémiové materiály
a vrstvy zesílení.

Oceněná
ergonomická
klávesnice.

Všechna
provedení, která
potřebujete.

Promyšlený
design.

SPECIFIKACE
Lenovo™ ThinkPad X1 Carbon
VÝKON

ZABEZPEČENÍ

DESIGN

Operační systém

dTPM 2.0

Displej

Windows 10 Pro (64bitový)

Možnost čtečky otisku prstu

Procesor

Windows Hello

14” WQHD IPS (2560x1440) 300 nitů
14” FHD IPS (1920x1080) 300 nitů

Intel® Core™ i7-7600U vPro™

Rozměry

Intel® Core™ i7-7500U

323.5 mm x 217.1 mm x 15.95 mm

Intel® Core™ i5-7300U vPro™

PŘIPOJENÍ

Intel® Core™ I5-7200U

I/O porty
2 x Intel® Thunderbolt™ 3, 2 x USB 3.0, HDMI,
nativní RJ45, microSD, microSIM

Úložiště
128GB SSD SATA
180GB SSD Intel® SATA
256GB SSD Intel® PCIe TLC OPAL2
256GB SSD PCIe TLC OPAL2
512GB SSD Intel® PCIe TLC OPAL2
512GB SSD PCIe TLC OPAL2
1TB SSD PCIe TLC OPAL2
Paměť
Až 16GB 1866MHz LPDDR3

WLAN
Intel® Dual-Band Wireless-AC 8265

Hmostnost
Začíná na 1,12 kg
Barvy
Černá, stříbrná

2 x 2 AC + Bluetooth® 4.2
WWAN
Qualcomm® Snapdragon™ X7 LTE-A EM7430
Qualcomm® Snapdragon™ X7 LTE-A EM7455
WiGig
Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 (WiGig +
WiFi 2 x 2 AC + Bluetooth® 4.2)

Audio
Dolby® Audio™ Premium
Webkamera
HD 720p, možnost infračervené kamery
Grafika

Možnost NFC
LTE-A (4G)

Integrovaná grafika Intel® HD 620
Baterie

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

Až 15.5 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
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.

OZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ
Zařízení disponuje systémem pro profesionální
a flexibilní označení, takže je vaše zařízení
snadno identifikovatelné a vystopovatelné.
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Ultra pouzdro
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Touch
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dokovací
stanice

WWW.LENOVO.CZ
Společnost Lenovo vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila přesnost všech informací, ale není odpovědná za fotografické nebo typografické chyby. Všechny obrázky mají pouze ilustrační účel. Specifikace
produktů Lenovo: Pro kompletní specifikace produktů Lenovo navštivte www.lenovo.com. Lenovo nezastupuje ani negarantuje jakékoliv produkty či služby třetích stran. Ochranné známky: Lenovo,
Lenovo logo, IdeaPad, OneKey, VeriFace a New World. New Thinking, Microsoft, Windows a Vista jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Intel, Intel logo, Intel Inside, Intel Core,
Ultrabook a Core Inside jsou registrované známky společnosti Intel Corporation v USA a jiných zemích. Další názvy firem, produktů a služeb mohou být ochranné známky nebo známky služeb jiných
firem. ©2016 Lenovo. Všechna práva vyhrazena.

