VÝKONNÝ NÁSTROJ PRO PODNIKÁNÍ
V TĚLE PROFESIONÁLNÍHO TABLETU.
Přenášejte soubory a dokumenty
z USB disků či SD paměťových karet.

Otevírejte a upravujte dokumenty Microsoft® Office.

Promítejte HD video v kvalitě 1080
na externí displeje či dataprojektory.

Zapisujte poznámky ručním písmem.
Převod ručního písma na text.
Bezpečné propojení s firemním e-mailem.

Výrobci nejspolehlivějších business notebooků ThinkPad®
přicházejí se skvělým Lenovo® ThinkPad Tabletem se systémem
Android 3.1. Tablet přináší perfektní kombinaci business,
multimediálních a zábavných funkcí. Narozdíl od jiných tabletů
přichází se spoustou doplňkových funkcí, které umožňují všem
profesionálním obchodníkům či IT manažerům pracovat
plnohodnotně odkudkoli. Díky ThinkPad Tabletu můžete spravoat na dálku další zařízení, zvýšíte produktivitu práce a to vše
s širokou paletou bezpečnostních prvků.

Pro profesionální obchodníky:

Zůstaňte v neustálém kontaktu s vašimi kolegy či přáteli díky
jednoduchým aplikacím pro správu e-mailu nebo sociálních síťí.
Díky přední 2Mpx webkameře můžete snadno uspořádat video
konferenci a unikátní aplikace Social Touch nabízí propojení
několika sociálních v jediném, snadno ovladatelném rozhraní.
Otevírejte a upravujte dokumenty Microsoft® Office s aplikací
Documents to Go od DataViz.

Více informací na
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Kreslete obrázky nebo si zapisujte poznámky přirozeněji, díky
speciálnímu stylusu pro ThinkPad Tablet a propracovanému
systému rozpoznávání ručního písma, který ho automaticky a
spolehlivě převede na editovatelný text*.
Pište pohodlně dlouhé e-maily, vytvářejte obsáhlé dokumenty
nebo tabulky díky speciální klávesnici pro ThinkPad Tablet* se
zabudovaným optickým TrackPointem®.

Pro IT manažery:

IT manažeři mohou jednoduše vytvořit firemní instalace s unikátním přístupem díky Lenovo Image Technology Center.
Snadný a zabezpečený přístup k e-maiu s certifikací Good
Technologies a podporou Cisco VPN Control device security
s Active Directory Password, integrací Microsoft® ActiveSync,
šifrování uživatelských dat a obsahu SD karet.
Sdílejte a rozšiřujte firmou zakoupené nebo vyvinuté aplikace na
řadu zařízení prostřednictvím vlastní firmou kontrolovaného
Lenovo App Store.
*Nemusí být dostupné pro všechny modely.

SPECIFIKACE
Operační systém

Bezdrátové připojení

Displej

WiFi nebo WiFi a 3G

Velikost: 10.1" (257mm), Rozlišení: 1280x800, Automatická korekce jasu,
multitouch technologie, Thin Film Transistor Liquid
Technologie krystalického displeje (TFT LCD), Podpora pro ovládání
speciálním elektronickým perem ThinkPad Tablet.

Výdrž baterie

Procesor

Technologie displeje

8.7 hodiny s WiFi

NVIDIA® Tegra™ 2 dual-core
Procesor ARM

Technologie IPS (úhel pohledu 178º), Nepoškrabatelný Gorilla® glass

Operační paměť

Pevný disk

Vestavěná kamera

Konektory

Přední kamera – 2Mpx
Zadní kamera – 5Mpx

1x
1x
1x
1x

Rozměry

Baterie

Šířka: 260.4mm, Výška: 181.7mm

24.1W 3250 mAh Li-Polymer

Android 3.1

16GB, 32GB nebo 64GB (v závislosti
na modelu)

1GB

Bezdrátová konektivita Rozměry podle modelu
Wireless LAN,
Hmotnost: 715g WiFi; 730.5g 3G
Bluetooth ® 2.0
Tloušťka: 14mm
3G u vybraných modelů
Senzory

mini HDMI konektor
USB 2.0
micro USB
dokovací konektor

Paměťový slot a čtečka karet

Akcelerometr, Gyroskop, Asistovaná GPS,
Slot na SIM kartu
Senzor okolního světla
3v1 čtečka paměťových karet
Předinstalovaný software*
• Documents To Go: Otevírejte a upravujte dokumenty MS Word, PowerPoint či Excel a prohlížejte dokumenty pro Adobe® Acrobat.
• MyScript Notes Mobile: Využívá elektronického pera ThinkPad Tablet a převádí ruční písmo na text.
• USB Data Transfer Utility: Přenášejte snadno vaše data díky vestavěnému USB portu standardní velikosti.
• Lenovo Launch Zone: Poskytuje snadný přístup k nejčastěji používaným aplikacím.
• Lenovo SocialTouch: Mějte na svém tabletu přehled o všech událostech a schůzkách díky možnosti propojení s mnoha widgety
a aplikacemi, jako je Google Calendar, PopMail nebo Google Maps.
• Favorite Apps: Umožňuje správu vaše oblíbené aplikace.
• Šifrování dat a obsahu paměťových karet: Chraňte soukromá a tajná data, uložená na vašich paměťových kartách.
• WiFi Import a Export
* V závislosti na zemi prodeje.

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
THINKPAD TABLET DOCK (0A33957)

• Rychlé nabíjení, synchronizace dat
a možnosti rozšíření
• Drží tablet ve vertikální ergonomické poloze pro snadné čtení
• Nabízí porty: Micro USB, HDMI, Stereo výstup,
vstup pro mikrofon a USB 2.0
• Snadné připojení k ThinkPad USB klávesnici
nebo ThinkPad Edge bezdrátové klávesnici a myši

THINKPAD TABLET PEVNÝ OBAL
(0A36405)

• Chraňte váš Tablet před škrábanci,
nečistotami a nárazy.

POUZDRO S INTEGROVANOU
KLÁVESNICÍ (0A36373)
• Obal na cesty s integrovanou
klávesnicí
• Snadné ovládání pomocí
optického TrackPointu®

THINKPAD TABLET AC ADAPTÉR (0A36249)
• Připojte napájení kdykoliv potřebujete
• Nechávejte jeden adaptér doma a druhý mějte
na cesty

SERVIS LENOVO THINKPLUS®
Chraňte váš ThinkPad Tablet záručními podmínkami na nejlepší úrovni
a soustřeďte se na váš business.
ThinkPlusTM záruční podpora
• Pevné záruční podmínky a pevné krytí výdajů po celou dobu záruky,
které korespondují s cyklem obnovy hardware ve vaší firmě.
• Možnost prodloužení záruky
• On-Site servis

ThinkPlusTM Priority Support
• Nonstop technická podpora
ThinkPlusTM ThinkPad Protection
• Záruční proti mechanickému poškození, způsobenému
pády, politím nebo poškozením displeje pro ochranu
na cesty.
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