Lenovo® doporučuje systém Windows 8 Pro.

IDEAPAD® Y510p
NOTEBOOK S VYSOKÝM VÝKONEM, KTERÝ
PODTRHUJE ODPOVÍDAJÍCÍ DESIGN
IdeaPad® Y510p je vysoce výkonný notebook, který může být volitelně vybaven
dvěma graﬁckými kartami nebo dodatečným úložným prostorem. Díky povrchu
z kartáčovaného kovu a kovovým mřížkám reproduktorů také dává svůj výkon
znát i na venek. Nejnovější procesory Intel® Core™ čtvrté generace, výkonné
graﬁcké karty a prémiová kvalita zvuku z něj činí nekompromisní multimediální
centrum. Pokud ani to nestačí, můžete jej ještě rozšířit díky unikátní šachtě
UltraBay™, do které je možné vložit druhou graﬁckou kartu, přídavný úložný
prostor nebo dodatečné chlazení.

PROSTOROVÝ ZVUK DOLBY®
Přináší dokonalý zážitek z
prostorového zvuku, který vás
pohltí.

STÁLE NAPÁJENÉ USB
Nabĳte svůj mobilní telefon, i když
je notebook vypnutý.

PODSVÍCENÁ KLÁVESNICE
ACCUTYPE
Oddělené, ergonomicky
tvarované klávesy pro pohodlné
psaní i ve tmě.

ŠACHTA ULTRABAY™
Díky výměnné šachtě můžete
notebook doplnit o druhou
graﬁckou kartu, úložiště nebo
chlazení.

KLÍČOVÉ SPECIFIKACE

CHYTRÁ ŘEŠENÍ

• Až procesory Intel® Core™ i7 čtvrté generace
• Windows 8
• Windows 8 Pro
• 15.6” HD (1366x768) nebo Full HD (1920x1080) displej,
širokoúhlý 16:9
• Až 16 GB DDR3L operační paměti, až 1TB pevný disk a 24GB
SSD¹ vyrovnávací paměť
• Podpora dvou graﬁckých karet¹; NVIDIA® SLI – až dvě graﬁcké
karty NVIDIA® GeForce® GT 750M 2GB

• UltraBay – výměnná šachta, do které je okamžitě možné vložit
druhou graﬁckou kartu, dodatečný pevný disk nebo přídavný
ventilátor.
• Stále napájený USB port – využĳte USB port pro nabíjení svých
mobilních zařízení, i když je notebook vypnutý a odpojený od
napájení.

PŘÍJEMNÝ NA POSLECH

POHODLÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ

• Reproduktory JBL® s podporou rozšíření Dolby Home Theatre v4
pro dokonalý zvukový zážitek
• S/PDIF konektor pro bezztrátový zvukový výstup

• Víko displeje a opěrky zápěstí s kovovým povrchem, který nepálí
• Podsvícená¹ klávesnice AccuType s ergonomicky tvarovanými
klávesami pro pohodlné psaní bez překlepů

1. Volitelně

Lenovo® doporučuje systém Windows 8 Pro.

IDEAPAD® Y510
SPECIFIKACE
OPERAČNÍ SYSTÉM

PROCESOR

DISPLEJ A ROZLIŠENÍ

Windows 8
Windows 8 Pro

Procesor Intel® Core™ i7-4700MQ čtvrté generace
Procesor Intel® Core™ i7-4702MQ čtvrté generace

15.6” HD (1366x768) displej, 16:9 širokoúhlý

GRAFICKÁ KARTA

OPERAČNÍ PAMĚŤ

PEVNÝ DISK

Podpora dvou grafických karet¹; NVIDIA® SLI – až
dvě grafické karty NVIDIA® GeForce® GT 750M
2GB

Až 16 GB DDR3L - 1600 MHz (podpora Dual
Channel) [1 SODIMM slot (1x2GB/1x4GB/2x2GB
/2+4GB/2x4GB/1x8GB/4+8GB/2x8GB)]

Až 1TB HDD – [1TB/500GB (5400rpm)],
24GB SSD (volitelně)

ZVUK

KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

KONEKTORY

Reproduktord JBL® s rozšířením Dolby Home
Theatre v4 pro dokonalý zvukový zážitek

802.11b/g/n Wi-Fi připojení, Bluetooth 4.0
1Gb LAN

1xUSB2.0; 2xUSB3.0, čtečka paměťových karet 6v1
(SD, SDHC, SDXC, MMC, MS, MS-Pro), sluchátka,
mikrofon, HDMI

WEBKAMERA

BATERIE A VÝDRŽ*

VÁHA

HD 720P kamera

Až 5 hodin

2,7 kg

ROZMĚRY
387 x 259 x 15,5-36,0 mm

SOFTWARE
SECURITY AND SUPPORT

INTERNET SOLUTIONS

MULTIMEDIA

PRODUCTIVITY

McAfee
Lenovo Support
OneKey Recovery System 8.0
Lenovo Energy management 8.0

eBay
IE 10
Intel AppUp

PowerDVD metro
YouCam 4.0
Skype
RaRa -Streaming
Amazon Kindle

MS Office 2013
Lenovo Cloud Storage založené na
SugarSync
Evernote
AccuWeather

ROZŠÍŘENÍ ZÁRUKY
Lenovo nabízí řadu servisních služeb, díky kterým můžete efektivně chránit
vaši investici do nového počítače a vyvarovat se tak nečekaných nákladů
spojených s opravami počítače.
ROZŠÍŘENÍ ZÁRUKY (NA 36 MĚSÍCŮ MAIL-IN Z 24 MĚSÍCŮ MAIL-IN)
Chraňte svůj notebook po delší dobu a díky tomuto rozšíření záruky
prodlužte záruční krytí vašeho zařízení o další rok.
OCHRANA PROTI NÁHODNÉMU POŠKOZENÍ (ADP)
Lenovo nabízí rozšíření záruky pro krytí případů, na které se běžná záruka
nevztahuje, včetně polití zařízení tekutinou, poškození způsobeného pádem
zařízení, elektrickým proudem nebo mechanického poškození obrazovky.

Lenovo 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 předchozího upozornění. Uvedené informace nemají smluvní závaznost. OCHRANNÉ ZNÁMKY: Lenovo, Lenovo logo, IdeaPad, ThinkPad,
ThinkPlus, OneKey, VeriFace a New World. New Thinking jsou ochranné známky Lenovo. Microsoft, Windows a Vista jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporations. Intel,
Intel logo, Intel Atom a Atom Inside jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation. Další názvy firem, produktů a služeb mohou být ochranné známky nebo známky služeb
jiných firem. Ne všechny barvy musí být dostupné v každé zemi. Všechna práva vyhrazena. ©2013 Lenovo

*Doba výdrže baterie je pouze orientační. Skutečná životnost se může lišit především na základě využití zařízení.
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