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Výkonný All-in-One počítač stvořený pro podnikatele
Nový ThinkCentre® M7 z přináší vše, co potřebujete, abyste zvýšili produktivitu vašeho podnikání. Navíc je
tento All-in-One velmi výkonný a ušetří místo na vašem stole. Disponuje nejnovějším procesorem Intel® CoreTM,
2 obrazovkou a byl úspěšně testován dle vojenských standardů MIL-SPEC, což zaručuje jeho mimořádnou
odolnost v jakémkoliv prostředí. Je také o 4
tenčí než předchozí generace. M7 z je navržen pro zvýšení
produktivity a nabízí tak širokoúhlý displej, který můžete sledovat z libovolného úhlu, integrovaný držák a
širokou nabídku stojanů, aby zapadl do každého prostředí.
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Tento All-in-One byl úspěšně testován dle
vojenských standardů MIL-SPEC a je tím
pádem vysoce odolný, aby mohl být používán
v jakémkoliv pracovním prostředí.
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Displej, na který se můžete dívat z jakéhokoliv
úhlu, disponuje anti-reflexní technologií a
přináší tak živý a ostrý obraz.
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Podnikatele, kteří chtějí
zařízení,které ušetří místo
a zárove disponuje
skvělým výkonem.

Nejvyšší podíl
recyklovatelných materiálů

CPU není zahrnut..
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Nejnovější procesor Intel® Skylake a
technologie DDR4 přináší vynikající
podnikový výkon.

Podnikatele, kteří hledají All-in-One
s vlastnostmi, které zvýší
produktivitu.

Intelligent Cooling
Engine (ICE)
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All-in-One, který ušetří místo na vašem
stole a je až o 4
tenčí než
předchozí generace. Navíc si můžete
vybrat z mnoha typů stojanů, aby se
vám váš počítač mohl maximálně
přizpůsobit.

US MIL-STD
1 -G testy
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Podnikatele, kteří potřebují
odolný All-in-One, který vydrží i
v těch nejnáročnějších
prostředích.
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Pozlacené piny1
pro vynikající kvalitu

Lenovo™ ThinkCentre® M700z All-in-One
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Až šestá generace procesorů Intel® Core™ i7
ční systém
indo s 1 Pro
indo s 1 Home
4-bitový indo s 7 Professional (předinstalovaný
přes do ngrade ve indo s 1 Pro)
2-bitový indo s 7 Professional (předinstalovaný
přes do ngrade ve indo s 1 Pro)
DOS

n t y
Boční
2 x USB . porty (1 x al ays-on rychlé USB)
Čtečka karet v 12
Sluchátka a mikrofon combo port
Zadní
4 x USB 2. porty
DC-in
DisplayPort™-out
RJ45 LAN konektor
Sériový Port2

Grafika Intel® HD
i i1x1
i i2x2

m
Až 2 GB DDR4 SO-DIMM slot
t
2.5 HDD (5 GB 1 TB)
2.5 SSHD (5 GB 1 TB)
2.5 SSD (12 GB 12 GB 25 GB 512 GB)
2.5 OPAL SSD (1 GB 25 GB)4 2.5 SED
OPAL kompatibilní HDD (5 GB)4
m
72 p s mikrofonem
2 x 2 reproduktory s technologií Dolby® Audio2

2.11 a c
2.11 a c

Bluetooth®
Bluetooth®

s
2 HD (1
x
)1
širokoúhlý,
LED podsvícené LCD, 25 nitů
m tn st
Bezdotykový bez stojanu
Začíná na 4. kg
í
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Základní stojan monitoru
Stojan monitoru se všemi funkcemi
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Zámek kamery
Zámek kabelu (k uzamčení klávesnice a myši)
Kensington® zámek
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• Lenovo™ Companion 2.

sn
Lenovo™ Plus ultra tenká bezdrátová klávesnice2
Lenovo™ tenká USB klávesnice
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• Lenovo™ Solution Center
• Desktop Po er Manager
• ThinkVantage® Pass ord Manager
• ingerprint Soft are Softex Omnipass
• Lenovo™ SHAREit
• Lenovo™ REACHit
• PC Device Stage
• Lenovo™ ID
• Lenovo™ Bluetooth® Lock
• CyberLink Po erDVD Create,
Po er2Go and Po er Producer
• My Timeline
• McAfee® LiveSafe™
• Microsoft Office (zkušební lhůta)5
• Rainbo
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• Lenovo™ Solution Center
• Lenovo™ SHAREit
• Lenovo™ REACHit
• Desktop Po er Manager
• ThinkVantage® System Update
• Rainbo
• ThinkVantage® Pass ord Manager
• ingerprint Soft are Softex Omnipass
• ThinkVantage® Product Recovery
• ThinkVantage® Rescue and Recovery
• Lenovo™ Po erEngage
• PC Device Stage
• CyberLink Po erDVD Create,
Po er2Go and Po er Producer
• Lenovo™ Bluetooth® Lock
• McAfee® LiveSafe™
• Adobe® Reader®
• Microsoft Office (trial)5
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Volitelné.
VA (široký úhel pohledu) design panelu.
Pouze LI.
Nedostupný v Japonsku
Dostupný pouze v Japonsku.

RoHS
EEE REACH
ErP Lot
PC Green Label
Japan Energy Saving La
TCO All-in-One Computers
EPEAT™ Gold
GREENGUARD®

Lenovo™ nabízí rozsáhlé portfolio služeb pro poskytnutí podpory a ochrany investice do
zařízení řady Thinkcentre®. Využijte podpory služeb Lenovo po celou dobu používání zařízení.
PRIORITNÍ TECHNICKÁ PODPORA7
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 PC a
produktivitu spolehlivými, rychlými opravami v místě
vašeho podnikání.
ROZŠÍŘENÍ ZÁRUKY (1 - 5 LET)
Tato služba s fixní cenou a obdobím pomáhá snížit
náklady na provoz PC a ochrání vaši investici do
zařízení.
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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.
OZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ
Systém, který je vybaven profesionálním,
flexibilním označením zařízení podle vašich
specifikací, takže je PC snadno identifikovatelné
a vystopovatelné.

ThinkPad® USB
. přenosný
bezpečnostní
hard disk

Kensington®
MicroSaver®
bezpečnostní zámek
kabelů od Lenovo™

Rychlý a bezpečný

Skvělá ochrana proti
krádeži

Není dostupná ve všech regionech.

WWW.LENOVO.CZ
Společnost Lenovo vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila přesnost všech informační,ale není odpovědná za fotografické nebo typografické chyby. Všechny obrázky mají pouze ilustrační účel. Specifikaceproduktů Lenovo Pro kompletní specifikace
produktů Lenovo navštivte
.lenovo.com. Lenovo nezastupuje ani negarantuje jakékoliv produkty či služby třetích stran. Ochranné známky Lenovo, Lenovo logo, IdeaPad, OneKey, Veri ace a Ne
orld. Ne Thinking jsou ochranné
známky spoločnosti Lenovo. Microso, indo s a Vista jsou ochranné známky společnosti Microso 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 Lenovo 2 15. Všechna práva vyhrazena.

Lenovo™ ultra
tenká bezdrátová
klávesnice a myš
Rychlé a plynulé

