Lenovo™ ThinkPad X1 Tablet

NOTEBOOK. TABLET. PROJEKTOR.
VY ROZHODNETE.
Všestrannější a výkonnější než kdy jindy - inovativní X1 Tablet je čím dál tím
lepší.
X1 Tablet je poháněn silou notebooku. Disponuje odnímatelnou klávesnicí a je to jiné zařízení 2v1, než s
jakým jste se dosud setkali. Volitelné moduly prodlouží výdrž baterie až na 15 hodin *. Zvyšte počet portů a
přidejte další funkce jako je prezentační modul a produktivní modul. A jste připraveni podnikat. X1 Tablet má
samozřejmě všechny legendární vlastnosti zařízení ThinkPad a plnou podporu.

PROČ KOUPIT
LENOVO™ THINKPAD X1 TABLET

Stvořen pro
podnikání,
testován pro život
X1 Tablet úspěšně prošel
testy odolnosti dle 12
armádních norem a
celkově prošel více než
200 kontrolami kvality. Je
tak maximálně odolný a
ideální pro každodenní
používání.

Popusťte uzdu
kreativitě
Dělejte si poznámky, kreslete
návrhy a podepisujte
dokumenty. Stylus je
součástí balení.** Psaní má
plnou podporu ve všech
aplikacích Office 2016, a tak
můžete být kreativní
kdykoliv a kdekoliv.

Méně je více
X1 Tablet 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.

Modulární design—
tři zařízení v
jednom
Použijte svůj X1 Tablet jako
klasický 12" tablet. Pište
na odnímatelné klávesnici
pro úplný zážitek jako
u notebooku. Použijte
prezentační modul
k vytvoření 60 "displeje žádné kabely, žádné další
obrazovky nebo monitory.

Vždy připojen
Dokonce i když je WiFi
mimo dosah, nový 2v1
disponuje LTE-A (4G),
takže budete vždy
připojeni a budete mít
přístup ke všem datům a
aplikacím v cloudu.

Vše je snadnější
Přijďte až ke stolu a váš X1
Tablet se automaticky
připojí k monitoru, externí
klávesnici a myši.
Vstoupíte-li do konferenční
místnosti, vaše prezentace
se zobrazí na displeji a
reproduktory se
automaticky připojí.

** Příslušenství je závislé na regionální dostupnosti.

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

Tvůrčí profesionálové zabývající
se technologií a jejichž
představy se mohou okamžitě
zobrazovat pomocí pera na
displeji.

Vysoce mobilní uživatelé, kteří
vyžadují výkon notebooku
spolu s neuvěřitelnou
všestranností a konektivitou,
aby zůstali produktivní
kdekoliv a kdykoliv.
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Lenovo™ ThinkPad X1 Tablet
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 Tablet
VÝKON

ZABEZPEČENÍ

DESIGN

Operační systém
Windows 10 Pro (64bitový)
Windows 10 Home (64bitový)

dTPM 2.0

Displej

Možnost čtečky otisku prstu

12” 2K (2150x1440) IPS

Procesor
Intel® Core™
Intel® Core™
Intel® Core™
Intel® Core™

i7 7Y75 vPro™
i5 7Y57 vPro™
i5 7Y54
M3 7Y30

Rozměry
Tablet: 291.5 mm x 209.5 mm x 8.45 mm

PŘIPOJENÍ
I/O porty
1x USB-C PD, 1x USB3.0, 1 x mDP, microSD,
nanoSIM

Úložiště
128GB SSD, SATA M.2
256GB SSD, OPAL2 PCIe-NVMe M.2
256 GB SSD Intel® OPAL2 PCIe-NVMe M.2
512GB SSD, OPAL2 PCIe-NVMe M.2
1TB SSD, OPAL2 PCIe-NVMe M.2
Paměť

WLAN
Intel® Dual-Band Wireless-AC 8265 2 x 2 AC +
Bluetooth® 4.2
WWAN
Qualcomm® Snapdragon™ X7 LTE-A (4G)
(Sierra Wireless EM7455), Sierra Wireless
AirPrime EM7430

Tablet a klávesnice: 291.5 mm x 209.5 mm x 13.85 mm
Hmotnost
Tablet: začíná na 767 g
Tablet a klávesnice: začíná na 1,07 kg
Barvy
Tablet: černá
Klávesnice: černá, stříbrná, červená

WiGig
Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 (WiGig +
WiFi 2 x 2 AC + Bluetooth® 4.2)

Až 16GB LPDDR3
Audio
2 x stereo reproduktory a dva
(odhlučňující) mikrofony

LTE-A (4G)

Kamera
Zadní: 8MPx
Přední: 2MPx
Grafika
Intel® HD 615
Baterie
Až 10 hodin*
Dalších 5 hodin s Produktivním modulem*

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

DOPORUČENÉ SLUŽBY

MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

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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