Společnost Lenovo® doporučuje systém Windows 8.

Lenovo® IDEAPAD U430p

t
Pouhých 19.8 mm tenký

DoLby® home TheaTre®

Lenovo® voice conTroL

Poskytuje prémiový zážitek

Vykonávejte jednoduché

a vážící jen 1.71 kg

z prostorového zvuku

příkazy pomocí hlasu

Lenovo® moTion conTroL
Listuje mezi obrázky a v prezentacích, nebo
posouvejte hudbu jednoduchými gesty

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

USNADNĚNÍ

• Až s procesorem Intel® Core™ i5
• Windows 8

• Lenovo® Motion Control umožňuje rychlé procházení mezi obrázky
a prezentacemi & elektronickými knihami nebo ovládání přehrávání
hudby jednoduchými gesty1

• Až 14" full HD (1920 x 1080) displej, 16:9 širokoúhlý, matný
• Operační paměť až 8GB DDR3L
• Pevný disk až 1TB HDD s 16GB SSD1 diskem, 500GB SSHD s 8GB
NAND pamětí, nebo až 256GB SSD disk
• Gradická karta až NVIDIA® GeForce® GT 730M 2GB

• Ovládejte svůj notebook jednoduchými hlasovými příkazy
s technologií Lenovo Voice Control1
• Snadné sdílení dat mezi libovolnými zařízeními kdykoli a kdekoli
díky online úložišti Lenovo Cloud.
• Až 10 hodin výdrže baterie na jedno nabití
• Energy Manager chrání baterii před ztrátou kapacity a využívá
pokročilé řízení spotřeby pro maximalizaci výdrže mezi dvěma
nabitími.

VYBAVENOST

POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ

• InstantResume – probudí váš počítač z režimu spánku
za pouhou jednu sekundu
• Stereo reproduktory s certifikací Dolby® Home Theatre® v4
pro prémiový zážitek z prostorového zvuku

• Přenosný design pro vysokovou mobilitu; pouhých 19.8 mm
tenký2 a vážící jen 1.71 kg
• Podsvícená1 klávesnice AccuType s ostrůvkovými
klávesami zajišťuje rychlé a přesné psaní s minimem
zbytečných překlepů

1 Volitelně
2 Měřeno v nejširším bodě

Společnost Lenovo® doporučuje systém Windows 8.

Lenovo® IDEAPAD U430p
SPECIFIKACE
OPERAČNÍ SYSTÉM

onnectors

Windows 8

2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 2 v 1 čtečka
karet (SD / MMC), 2 v 1 audio jack
(sluchátka a mikrofon), HDMI-out, RJ45

OPERAČNÍ PAMĚŤ

PEVNÝ DISK

[1 SODIMM slot (1 x 4GB / 1 x 8GB)]

Až 1TB HDD s volitelným 16GB SSD diskem
Až 500 GB SSHD s 8GB NAND pamětí
Až 256 GB SSD

INTEGROVANÁ KOMUNIKACE

ZVUK

attery

WiFi a Bluetooth® 4.0, 10 / 100 / 1000

Stereo reproduktory s technologií Dolby®

Mbps LAN

Home Theatre® v4

52Wh
Až 10 hodin

imensions

HMOTNOST

amera

1.71 kg

Zabudovaná 1.0 MP

rocessor
Intel®
Intel®
Intel®
Intel®

Core™
Core™
Core™
Core™

i5-4200U
i5-4258U
i3-4010U
i3-4158U

gRAFICKÁ KARTA

DISPLEJ / ROZLIŠENÍ
14" HD 200 NIT (1366 x 768) displej, 16:9 širokoúhlý
14" Full HD 250 NIT (1920 x 1080) displej, 16:9 širokoúhlý

software
upport

olutions

ultimedia

PRODUKTIVITA

Lenovo® Companion
Lenovo Support
McAfee® Internet Security
Lenovo Cloud Storage by SugarSync

IE10
eBay
Skype

YouCam
Amazon Kindle

Microsoft office 2013 (zkušební verze)

recommended
Lenovo nabízí řadu servisních služeb, díky kterým můžete efektivně
chránit vaši investici do Vašeho nového počítače a vyvarovat se
tak nečekaných nákladů spojených s opravami počítače.

OCHRANA PROTI NÁHODNÉMU POŠKOZENÍ (ADP)
Lenovo nabízí rozšíření záruky o krytí případů, na které se běžná záruka
nevztahuje, včetně polití zařízení tekutinou, poškození způsobeného pádem
zařízení, elektrickým proudem nebo mechanického poškození obrazovky.

LLenovo vynakládá veškeré úsilí, aby zajistilo přesnost všech informací, ale není odpovědné za redakční, fotograﬁcké nebo typograﬁcké chyby. Obrázky jsou pouze ilustrační. Speciﬁkace Lenovo
produktu: Úplné speciﬁkace produktu Lenovo najdete na www.lenovo.com. Lenovo nezastupuje ani negarantuje jakékoliv produkty či služby třetích stran. Nabídka muže být modiﬁkována nebo
stažena bez př edchozího upozornění. Uvedené informace nemají smluvní závaznost.
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