Mobilní pracovní stanice Lenovo™ ThinkPad® P70

Lenovo™ doporučuje Windows.

Nová úroveň výkonu
ThinkPad® P70 představuje první 17" mobilní pracovní stanici z rodiny zařízení ThinkPad® vyvinutou pro
profesionály napříč širokým spektrem odvětví. Jedná se o nejvýkonnější zařízení mezi notebooky
ThinkPad®, kterému nechybí již tradiční armádní testy odolnosti MIL-SPEC. Disponuje prvním
procesorem Intel® Xeon® vytvořeným pro mobilní pracovní stanice, profesionální grafickou kartou
NVIDIA® Quadro® a certifikací ISV. Zároveň je vybaven nejvyšší operační pamětí a úložištěm, které kdy
mobilní pracovní stanice měla k dispozici.

Mobilní výkon

Úchvatný displej

Nabitý výkonem - včetně prvního procesoru
Intel® Xeon® pro mobilní pracovní stanice,
nejnovější grafiky NVIDIA® Quadro®, až 64 GB
operační paměti a 1 TB PCIe úložiště.

Vysoké 4K rozlišení IPS displeje se 100%
barevným gamutem a kalibrací barev XRite® Pantone®. To vše zachová živý a
přesný obraz.

Ten nejlepší uživatelský zážitek

Legendarní odolnost

Vylepšený touchpad je voděodolný a
disponuje novými 3 tlačítky. Můžete taktéž
přesouvat obrovské soubory během
okamžiku za použití nejrychlejšího připojení
Intel® Thunderbolt™ 3.

ThinkPad® P70 je testován dle
armádních testů MIL-SPEC. Nový
systém chlazení FLEX Performance
Cooling dává uživatelům možnost jít až
za hranice výkonu po delší dobu, než
tomu bylo doposud možné.

MOBILNÍ PRACOVNÍ STANICE LENOVO™ THINKPAD® P50 JE VHODNÁ PRO:
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Vývojáře a designéry, kteří
chtějí mít nejvýkonnější
zařízení s nejnovějšími
technologiemi
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Uživatele poohližející se po
pracovní stanici s certifikací
ISV, která je zárukou
nejlepšího výkonu aplikací.

Pro všechny, kteří hledají
vysoce odolné zařízení, které je
dostatečně mobilní a výkonné
pro každodenní práci v terénu.

CO NABÍZÍ THINKPAD®?
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Ten nejlepší standard
spolehlivosti od roku 1992
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Prémiové materiály
a dokonalé zpracování
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Oceňovaná klávesnice
se zařízením TrackPoint
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Přizpůsobitelnost
pro všechny vaše
potřeby
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Každý detail zařízení
má svůj účel
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Výdrž baterie (a doba dobíjení ) se bude lišit v závislosti na
mnoha faktorech včetně nastavení systému a způsobu
používání.
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ThinkPad Precision Keyboard s

Volitelné.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRIORITNÍ TECHNICKÁ PODPORA3
Udělejte vaši prioritu tou naší. Volejte 24 hodin
děnně 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.: polytí tekutinou, upuštění zařízení
nebo poškození obrazovky.

UPGRADY ZÁRUK - OPRAVY NA MÍSTĚ A DO
NÁSLEDUJÍCÍHO PRACOVNÍHO DNE
Maximalizujte dobu provozu vašeho PC a
produktivitu spolehlivými, rychlými opravami 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 - 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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OZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ
Systém, který je vybaven profesionálním, flexibilním
označením zařízení podle vašich specifikací, takže je
PC snadno identifikovatelné a vystopovatelné.

Není dostupné ve všech regionech.
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