MOBILNÍ PRACOVNÍ STANICE THINKPAD® W550s

Společnost Lenovo® doporučuje systém Windows.
MOBILNÍ PRACOVNÍ STANICE THINKPAD® W550s

MOBILITA. VÝKON. SPOLEHLIVOST.
VÝKON A MNOHO FUNKCÍ V TENKÉM A LEHKÉM TĚLE.

Ideální spojení výkonu a široké škály funkcí - mobilní pracovní stanice Lenovo® ThinkPad® W550s kombinuje kompaktní
provedení Ultrabooku s výpočetním výkonem mobilní pracovní stanice. Volitelný dotykový displej s technologií IPS a
rozlišním 3K přivede k životu vaši grafiku ve vysokém rozlišení a sytých barvách i z širokých pozorovacích úhlů.
Plnohodnotné mechanické dokování vám umožní úhledně zorganizovat pracovní prostor a připojit k notebooku hned
několik externích obrazovek a řadu periferií
PROČ
ZAKOUPIT
THINKPAD®
W550s?

1
2
3
4
1

Tenký, lehký, přitom dostatečně výkonný, aby
získal certifikace výrobců profesionálního
software. To vše díky procesorům Core páté
generace a grafickým kartám NVIDIA.

PŘENOSNÝ VÝKON

Technologie Power Bridge vám umožní
vyměňovat zadní baterii za provozu,
mechanické dokování zase zajistí úhledně
zorganizované pracoviště.

DŮMYSLNÉ FUNKCE

3K IPS displej s velmi vysokým rozlišením,
jasnými barvami a širokými pozorovacími
úhly zaujme i ty nejnáročnější uživatele.

ÚŽASNÝ OBRAZ

PRO KOHO JE
THINKPAD®
W550s?

WWW.LENOVO.CZ

W550s byl navržen, aby vydržel každodenní
náročný provoz - naše zařízení odpovídají
armádním kritériím MIL-SPEC, aby
spolehlivě sloužila dlouhé roky.

LEGENDÁRNÍ
SPOLEHLIVOST

Návrháře a designery, kteří si
potřebují nosit práci s sebou i
do terénu.
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Uživatele, kteří hledají mobilní
pracovní stanici s certifikacemi
pro profesionální aplikace,
které zaručí maximální výkon.
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Společnosti, které provádí
výpočetně náročné úkoly, ale
zároveň vyžadují mobilitu.

MOBILNÍ PRACOVNÍ STANICE THINKPAD® W550s

Společnost Lenovo® doporučuje systém Windows.

SPECIFIKACE
VÝKON

DESIGN

Procesor
Dvoujadrový Intel® Core™ i7

Čipová sada
Integrovaná na jednom čipu (SoC)

Operační systém
Windows 8.1 Pro
Windows 7 Professional (k dispozici skrze právo
použití předchozí verze z Windows 8.1 Pro)

Porty
1x VGA
1x miniDP v1.2
3x USB 3.0, 1x stále napájené
1x sdružený audio konektor
1x RJ45 Gigabitový ethernet
1x dokovací konektor
1x integrovaná čtečka Smartcard (volitelně)

Napájecí zdroj
45 W nebo 65 W
Grafická karta
NVIDIA® K620M 2GB

WWAN
Sierra EM7345 LTE
Ericsson N5321 3G, HSPA+
Baterie
3článková
3článková
6článková
6článková

Displej
FHD - 1920x1080 - TN - 300 nit
3K - 2880x1620 - IPS - 350 nit
3K dotykový - 2880x1620 - IPS - 350 nit

Rozměry (Š x H x V)
Modely bez dotykového displeje:
380,6 x 258,2 x 22,4 mm
Modely s dotykovým displejem:
380,6 x 258,2 x 23,3 mm

Operační paměť
Až 16 GB (2 SODIMM), 2 sloty
Čtečka paměťových karet
4v1 (SD, SD-HC, SDXC, MMC)

přední (44 Wh)
zadní (23 Wh)
zadní (48 Wh)
zadní vysokokapacitní (72 Wh)

Váha
Modely bez dotykového displeje: 2,23 kg
Modely s dotykovým displejem: 2,48 kg

Maximální počet disků - 1
1TB HDD
512GB SSD

Klávesnice
Klávesnice ThinkPad® Precision s numerickým
blokem
Podsvícená klávesnice ThinkPad® Precision s
numerickým blokem

Wi-Fi
Intel® AC 2x2 + Bluetooth® 4.0
Intel® a/g/n 2x2 + Bluetooth® 4.0
Intel® b/g/n 2x2 + Bluetooth® 4.0
RealTek b/g/n 2x2 + Bluetooth® 4.0

SLUŽBY LENOVO

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Společnost Lenovo nabízí široké portfólio služeb pro podporu a ochranu vaší investice do zařízení
ThinkPad. Soustřeďte se na své zákazníky a podnikání, ne na IT.
PRIORITNÍ TECHNICKÁ PODPORA²
Vaše priority jsou i naše priority. Prioritní
směřování hovorů na zkušené techniky 24x7,
elektronické sledování průběhu řešení a rychlá
odezva a řešení.

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY (1 AŽ 4 ROKY)
Servis s pevně stanovenými náklady a trváním
vám umožní přesně plánovat rozpočet, chránit
své IT investice a potenciálně průběžně
snižovat náklady vlastnictví.

ROZŠÍŘENÍ ZÁRUKY - ONSITE A NBD
Minimalizujte výpadky a zvyšte svou produktivitu
díky pohodlné a rychlé opravě na místě (onsite)
s odezvou do druhého pracovního dne (NBD).

PONECHÁNÍ DISKU (KYD)
Pokud se poškodí disk,nechte si jej u sebe.
Nemusíte se tak bát o bezpečnost cenných dat.
KYD se vztahuje na všechny disky/SSD v
zařízení.
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Dokovací stanice
ThinkPad® Ultra Dock

PROČ
THINKPAD®?
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Není k dispozici ve všech zemích

Důmyslný design - pro co nejvyšší produktivitu
vaší práce.
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Prověřená kvalita - pomůže vám uskutečnit
své sny.

Neustálé inovace - pro uspokojení vašich
potřeb a řešení vašich problémů.
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