Společnost Lenovo® doporučuje systém Windows® 7.

Pracujte efektivně
se stylem a elegancí

Lenovo ThinkPad Edge E530
s procesorem Intel® Core™ i7

Představujeme nové
notebooky Lenovo
ThinkPad® Edge
Nové notebooky Lenovo ThinkPad®
Edge s procesory až Intel® CoreTM i7
třetí generace Vás zaručeně osloví.
Jsou ideální volbou pro podnikatele
a živnostníky, studenty i domácí
kanceláře. Nová generace notebooků
ThinkPad® Edge přináší perfektní
vyvážení výkonu a ceny, odolnou
konstrukci, moderní technologie pro
efektivní práci i širokou multimediální
výbavu pro volný čas. K tomu se pyšní
stylovým designem v několika barevných
provedeních. Pracujte a bavte se naplno!

Společnost Lenovo® doporučuje systém Windows® 7.

ŘADA S

Ideální společník pro Vaše podnikání
Příjemná ergonomická
klávesnice

TIP!

Kvalitní konstrukce
ve stylovém designu

Klávesnice typu AccuType Vám
zaručí pohodlné psaní, navíc je
odolná proti polití. Nechybí ani
uživateli oblíbený Trackpoint.

Konstrukce těla notebooku Lenovo
ThinkPad Edge je kvalitně zpracovaná
a odolná, zaujme však i progresivním
designem se stylovými prvky a možností
výběru z několika barev - žhavé
červené, arktické modré nebo půlnoční
černé. Business notebook nemusí být
nudný!

ŘADA E
Zábava s vylepšenými multimédii
ThinkPad Edge není jen pracovní notebook
- stereo reproduktory s Dolby Advanced Audio
v2, HDMI port pro připojení k TV nebo citlivá
webkamera umožňují i multimediální využití.

Integrovaný snímač otisku prstů
To je heslo, které nezapomenete! Nahraďte
všechna hesla otiskem Vašeho prstu. Přístup
k notebooku Lenovo ThinkPad Edge tak máte
jenom vy.

Nejtenčí, nejlehčí a nejelegantnější notebooky ThinkPad Edge
nabízí řada S. Prémiové notebooky ThinkPad Edge S430
s procesory Intel® Core™ i7 jsou tenké pouhých 22mm a váží
méně než 1,8 kg. Zkuste se dotknout - příjemný měkčený
povrch víka odolný proti poškrábání, stylové kovové prvky
a další propracované detaily přináší pocit luxusu. Exkluzivní
tělo doplňují výkonné hardwarové konfigurace a moderní
technologie – například Intel® Thunderbolt™ , díky které lze
přenést film v HD+ rozlišení (1600 x 900) za 30 vteřin nebo
1 rok hudby v MP3 za 10 minut. Nedělejte kompromisy
– řada S je volbou pro náročné!

Nové notebooky ThinkPad Edge E130/E330/ E430/E530
s procesory až Intel® Core™ i7 jsou výbornou volbou pro práci,
podnikání i zábavu. Jsou cenově dostupné, kvalitně zpracované,
mají moderní design a nabízí se v mnoha konfiguracích
a velikostech, přímo pro Vás. Progresivní design doplňuje
výběr ze 3 barev - žhavá červená, půlnoční černá a arktická
modrá. Jednoduché nástroje pro správu a údržbu přináší vyšší
produktivitu, multimediální funkce umožňují použití i pro volný
čas.

• kvalitně zpracované tělo notebooku s kovovými panty

Procesory Intel® Core™
třetí generace

• elegantní design se stylovými prvky v několika barevných provedeních (E), s luxusním vzhledem (S)
• výběr z více velikostí - 11,6“, 13,3“, 14“ a 15,6“

Procesory Intel® Core™ třetí generace s technologií
TurboBoost 2.0 zajišťují nejvyšší výkon.

• rychlejší odezva díky Lenovo Enhanced Experience 3 pro Windows® 7 s funkcemi RapidBoot, RapidResume a RapidConnect
• příjemná ergonomická klávesnice typu AccuType pro pohodlnější psaní, včetně oblíbeného TrackPointu
• matné displeje pro pohodlnou práci, rozlišení až HD+ (S, vybrané E530)
* vybrané modely

Technologie RapidBoot: o 40 % rychlejší start
Nové notebooky ThinkPad přinášejí díky Lenovo Enhanced Experience 3
o 40 % rychlejší start než běžné počítače se systémem Windows® 7. Je toho
dosaženo díky technologii RapidBoot, která optimalizuje systém souborů,
procesy a hardwarová nastavení. Stejně rychlý start i po nainstalování
až 60 dalších aplikací pak zajišťuje Lenovo BootShield.

• ochrana a zabezpečení dat na vysoké úrovni - Active Protection System, čtečka otisků prstů (S, vybrané E), TPM chip (S)
• jednoduchá správa a údržba díky Lenovo Solutions for Small Business a Lenovo Solutions Centre

Lenovo s EE3
technologií
24 vteřin

Běžné PC
s Windows® 7
41 vteřin

Novinkou u notebooků Lenovo ThinkPad Edge je Lenovo Solutions for Small Business (LSSB), založené na technologii Intel® Small
Business Advantage. Obsahuje nástroje pro zabezpečení, správu a údržbu systému, které jsou jednoduché, intuitivní a jsou tedy
ideální pro podnikatele a malé firmy bez specializovaného IT oddělení. LSSB kombinuje funkce a technologie čipovoé sady, procesoru
a firmware a poskytuje jedinečné zabezpečení a produktivitu pro malé a střední firmy.

www.facebook.com/profesorleny

• vylepšená multimédia - plný, čistý zvuk s Dolby Advanced Audio v2, HD webkamera
• technologie Intel® Thunderbolt™ pro rychlý přenos dat (S)

Lenovo Solutions for Small Business (LSSB)

www.lenovo.cz

Stylové notebooky, které
drží vaše podnikání v běhu.

Vlastnosti:

Active Protection System™
Chrání pevný disk před poškozením při
pádu nebo nárazu, podobně jako airbag
v autě. Vestavěné senzory monitorují
polohu notebooku a při detekci prudkého
pohybu okamžitě zaparkují čtecí hlavičky
pevného disku do bezpečné polohy.

Výkonné ultratenké notebooky
s elegantním designem.

www.youtube.com/lenovocz

www.twitter.com/lenovocz

• možnost rozšíření záruky až na 3 roky se zásahem u zákazníka včetně ochrany proti náhodnému poškození

Lenovo Sport Slimcase
- 0A33897

www.lenovo.cz

ThinkPad USB 3.0 Dock
Adapter - 0A33971

Lenovo Ultraslim Plus Wireless
Keyboard and Mouse - 0A34040

Lenovo Security Cable Lock
- 57Y4303

Společnost Lenovo® doporučuje systém Windows® 7.

Dejte styl Vašemu podnikání
Nové notebooky Lenovo ThinkPad® Edge jsou ideální
volbou pro všechny podnikatele a živnostníky, malé
a střední firmy i domácí kanceláře. Stejně jako
„klasické“ notebooky ThinkPad se vyznačují kvalitním
zpracováním a najdeme zde mnoho společných prvků
a technologií - například odolné kovové panty, Active
Protection System na ochranu pevného disku před
poškozením nebo čtečku otisků prstů pro zabezpečení
přístupu k datům. Navíc přináší progresivní design,
který vám dodá osobitý styl a eleganci. Povrch víka je
dostupný ve několika barvách, stylový design podtrhují
kovové prvky.
I díky tomu patří ThinkPad Edge k nejoblíbenějším
notebookům v nabídce společnosti Lenovo.
Pracujte a bavte se naplno!

Lenovo ThinkPad Edge E530 s procesorem Intel® Core™ i7

Navržen pro rychlost a bezpečnost
Třetí generace procesorů Intel® Core™ přináší vynikající kombinaci inteligentního
výkonu a pokročilých bezpečnostních funkcí. Procesory Intel® Core™ poskytují
široké možnosti správy a špičkový výkon, který technologie Intel® Turbo Boost 2.0
automaticky navýší podle aktuálních potřeb uživatelů.

O společnosti Lenovo
Lenovo je 2. největší výrobce počítačů na světě, který vyrábí špičkové produkty postavené na moderních technologiích a díky zaměření
na výzkum, vývoj, inovace a kvalitu patří celosvětově k lídrům v oboru. Vedle legendární řady business notebooků ThinkPad, kterou
společnost převzala od IBM, vyrábí také řadu IdeaPad, určenou domácím uživatelům. V nabídce jsou i all-in-one počítače ThinkCentre
a IdeaCentre, pracovní stanice a řada dalších počítačových doplňků.

www.lenovo.cz
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