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LENOVO® THINKPAD® TWIST
ULTRAPŘENOSNÝ KONVERTIBILNÍ NOTEBOOK
PRO MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITU A PRODUKTIVITU

Lenovo ThinkPad Twist představuje ultimátní konvertibilní Ultrabook se systémem Windows 8, který je svými
vlastnostmi a výkonem zaměřen na použití v business prostředí. Nabízí dotykovou obrazovku a možnost použití ve
čtyřech různých režimech. I přes svou tloušťku pouhé 2 cm a hmotnost jen 1.58 kg poskytuje model ThinkPad
Twist svým uživatelům plnohodnotný business výkon a všechny funkce, na které jsou zvyklí u klasických notebooků
ThinkPad, jako je vysoká odolnost, maximální spolehlivost či špičkové funkce zabezpečení dat.
Vícedotykový HD IPS displej o úhlopříčce 12.5" nabízí velmi široké pozorovací úhly, vysokou úroveň jasu a je
vybaven úpravou Gorilla Glass, která zajišťuje téměř 100% ochranu před škrábanci a rozbitím.
O vysoký výkon a spolehlivost tohoto jedinečného business zařízení se starají nejnovější procesory až Intel®
Core™ i7 třetí generace. Díky výdrži baterie až 7 hodin a možnostem bezdrátového připojení umožňuje ThinkPad
Twist bezstarostnou celodenní práci kdekoli a kdykoli.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
• Vysoký výkon díky procesorům až Intel® Core™ i7 třetí generace
• Nejlepší výkon s originálním systémem Windows® 8 Pro
• Vícedotykový 12.5“ IPS HD displej s úpravou Gorilla Glass zajišťující
ochranu před rozbitím a škrábanci
• Rozšířené funkce pro multimédia a komunikaci, včetně HD displeje,
720p HD webkamery a HD mikrofonů
• Ultrapřenosná konstrukce, výdrž baterie až na 7 hodin a řada
možností bezdrátové konektivity pro business v pohybu
• Internetové konference v maximální kvalitě a ohromující zvuk díky
Dolby® Advanced Audio™ 2.0
• Legendární spolehlivost a zabezpečení značky ThinkPad, včetně
konstrukce ze slitiny hořčíku odolné proti mechanickému poškození,
šifrování pevného disku, bezpečnostního čipu Trusted Platform Module
(TPM), čtečky otisků prstů či možnosti vzdálené správy

4 KONVERTIBILNÍ REŽIMY
Čtyři jedinečné režimy používání umožňují efektivnější a pohodlnější práci
s rozmanitými typy programů. Důmyslný otočný kloub displeje je extra
odolný a zajišťuje plynulé a snadné přecházení mezi jednotlivými režimy:
• Režim Notebook – kancelářské aplikace, běžné surfování po internetu,
editace videa, grafický design, grafická sazba
• Režim Tablet – mobilní surfování po internetu, čtečka elektronických
knih, prezentace
• Režim Stojánek - sledování filmů či prezentací, konferenční videohovory,
hraní počítačových her
• Režim Stan – mobilní surfování po internetu, prezentace, hraní
počítačových her, videohovory
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SPECIFIKACE
OPERAČNÍ SYSTÉM

PROCESOR

Originální Windows® 8
Originální Windows® 8 Pro

Intel® Core™ i7 – 3517U (1.9 GHz, 4MB L3, 1600 MHz FSB)
Intel® Core™ i5 – 3317U (21.7 GHz, 3MB L3, 1600 MHz FSB)
Intel® Core™ i3 – 3217U (1.8 GHz, 3MB L3, 1600 MHz FSB)

DISPLEJ

WEBKAMERA

OPERAČNÍ PAMĚŤ

Dotykový 12.5” HD(1366x768) 350NIT
s Gorilla glass a úpravou proti šmouhám

Citlivá 720p HD webkamera
s automatickým ostřením obličeje

Až 8GB 1600 MHz DDR3
(v závislosti na procesoru)

BATERIE

ZVUK

OVLÁDÁNÍ

4-článková 48.8Wh
Výdrž až 7 hodin
Zabudovaná, bez možnosti výměny uživatelem

Stereo reproduktory
Dvoupásmové mikrofony
Dolby® Advanced Audio™ 2.0

Špičková plnohodnotná klávesnice
ThinkPad odolná proti polití
TrackPoint a Touchpad

I/O (INPUT/OUTPUT) PORTY

ÚLOŽIŠTĚ

KONEKTIVITA

2x USB 3.0
RJ45
Čtečka karet 4v1
mini-DisplayPort
mini-HDMI

320/500GB 7200RPM HDD
500GB 5400RPM HDD
128GB SSD

Gigabit Ethernet
Bluetooth 4.0
a/b/g/n WLAN
Volitelně WWAN

GRAFICKÁ KARTA

ROZMĚRY

HMOTNOST

Integrovaná Intel® HD Graphics 4000

313mm x 236mm x 20mm

1.58 kg

HDD Performance Booster zajišťuje
téměř stejnou rychlost systému s HDD,
jako v případě použití SSD

ROZŠÍŘENÍ ZÁRUKY
ONSITE a NEXT BUSINESS DAY
Maximalizujte produktivitu vaší firmy objednáním praktického rozšíření záruky o rychlou opravu zařízení přímo v místě vašeho podnikání.
PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY AŽ NA 5 LET
Minimalizujte v dlouhodobém horizontu náklady na servis vašich zařízení prodloužením záruky až na 5 let a vyvarujte se tak zbytečných nákladů
i po uplynutí standardní záruční doby.
OCHRANA PROTI NÁHODNÉMU POŠKOZENÍ
Vyvarujte se nepříjemnostem s nečekanými náklady na opravu zařízení. Toto rozšíření záruky kryje i nezáruční poškození vzniklá během běžného
používání, jako je polití zařízení tekutinou, poškození způsobená pádem zařízení nebo mechanické poškození displeje.

SOFTWARE
PŘEDINSTALOVANÉ APLIKACE
• Fruit Ninja
• Rara – Music
• Amazon Kindle
• AccuWeather
• Evernote
• Microsoft® Office (trial)
• Expense Management
• BlueStacks – Android app player
• Skype™

SOFTWARE S PŘIDANOU HODNOTOU
• Lenovo® Solutions for Small Business (LSSB)
• Lenovo Solution Center (LSC)
• Lenovo Cloud storage by SugarSync
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