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DEJTE STYL VAŠEMU PODNIKÁNÍ
Nové notebooky Lenovo ThinkPad® řady E a S 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 otisku prstů pro zabezpečení
přístupu k datům. Navíc přináší progresivní design,
který Vám dodá osobitý styl a eleganci. Povrch víka je
dostupný v několika barvách, stylový design podtrhují
čisté linie.

PRACUJTE EFEKTIVNĚ
SE STYLEM A ELEGANCÍ

I díky tomu patří ThinkPad řady E
a S k nejoblíbenějším notebookům v nabídce
společnosti Lenovo.
Pracujte a bavte se naplno!

Lenovo ThinkPad S540 s Windows 8 Pro

Lenovo je 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.
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O SPOLEČNOSTI LENOVO

Nové notebooky Lenovo ThinkPad®
řady E a S se systémem Windows 8 Pro
jsou ideální volbou pro podnikatele
a živnostníky, studenty i domácí
kanceláře. Nová generace notebooků
ThinkPad® řady E a S 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!
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Díky operačnímu systému Windows 8 Pro startuje notebook rychleji a vydrží déle
na baterii. Snáze se také ovládá, ať už dotykem, nebo klávesnicí a myší. Jednoduše
jej připojíte do firemní sítě a díky funkci BitLocker ochráníte svá data šifrováním.
Operační systém dále nabízí vestavěnou ochranu před škodlivým obsahem
a pokročilé zálohování dat.

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ
NOTEBOOKY LENOVO
THINKPAD® ŘADY E A S
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Notebooky ThinkPad jsou vybaveny nejmodernějšími procesory Intel Core, které
inteligentně upravují výkon dle potřeby a obsahují technologie zvyšující zabezpečení.
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SNADNO, RYCHLE A BEZPEČNĚ

Společnost Lenovo® doporučuje systém Windows 8.

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 je kvalitně
zpracovaná a odolná, zaujme však
i progresivním designem se stylovými
prvky a možností výběru z několika barev.
Business notebook nemusí být nudný!

Displej s vysokým rozlišením
a dotykovým ovládáním
Notebook může být vybaven až jemným
Full HD displejem s volitelným dotykovým
ovládáním 10 prsty, díky kterému
využijete všech výhod operačního
systému Windows 8.

Lenovo ThinkPad S540

Zábava s vylepšenými multimédii
ThinkPad 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 tak máte jenom Vy.

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.

Windows 8 Pro
•Rychlejší spuštění a větší výdrž na baterie než u Windows 7.
•Připojení do domény. Připojte se jednoduše do firemní sítě.
•Jednoduché ovládání dotykem, myší i klávesnicí.
•Zvýšená bezpečnost a komplexní ochrana před škodlivým obsahem
•BitLocker. Zašifrujte svůj disk a chraňte data před krádeží či ztrátou.
•Zálohujte svá data na další disk, DVD nebo na síťové umístění.

ŘADA E
ULTRATENKÉ NOTEBOOKY
S VYSOKÝM VÝKONEM

STYLOVÉ NOTEBOOKY, KTERÉ DRŽÍ
VAŠE PODNIKÁNÍ V BĚHU

Lenovo ThinkPad řady S je nejelegantnějším notebookem
v nabídce. Prémiové notebooky ThinkPad S440 s procesory
Intel® Core™ i7 jsou tenké pouhých 20,5 mm a váží méně než
1,8 kg a ve spojení s operačním systémem Windows 8 Pro
nabídnou ovládání jak dotykem, tak klávesnicí a myší. Díky
rafinovaným tvarům těla se zdá, že se notebook nad podložkou
vznáší a přináší pocit luxusu. Exkluzivní provedení doplňují
výkonné hardwarové konfigurace s dedikovanými grafickými
kartami AMD, ale také unikátní technologie, jako je Rapid
Charge, která zajistí nabití baterie na dalších 5 hodin provozu
během 45 minut. Výdrž na baterii navíc ještě prodlouží
operační systém Windows 8 Pro.
Nedělejte kompromisy – řada S je volbou pro náročné!

Nové notebooky ThinkPad E140/E340/E440/E540 s procesory
až Intel® Core™ i7 jsou výbornou volbou pro práci, podnikání
i zábavu. Jsou cenově dostupné, kvalitně zpracované,
mají moderní design a nabízejí se v mnoha konfiguracích
a velikostech přímo pro Vás. Progresivní design doplňuje
výběr z několika barev, mezi kterými nechybí výrazná červená
nebo tradiční černá. S operačním systémem Windows 8 Pro
se notebook navíc rychleji spouští a snadno ovládá. Operační
systém Windows 8 Pro také zajistí ochranu před škodlivým
obsahem, funkce BitLocker zase ochrání data šifrováním.

VLASTNOSTI:
• kvalitně zpracované tělo notebooku s kovovými panty
• elegantní design se stylovými prvky v několika barevných provedeních (E), se „vznášejícím se“ designem (S)
• výběr z více velikostí - 11,6", 13,3", 14" a 15,6"
• příjemná ergonomická klávesnice typu AccuType pro pohodlnější psaní, včetně oblíbeného TrackPointu
• matné displeje pro pohodlnou práci, rozlišení až Full HD s volitelným dotykovým ovládáním
• vylepšená multimédia - plný, čistý zvuk s Dolby Advanced Audio v2, HD webkamera a reproduktory JBL (S)

ONELINK: OBRAZ, PŘÍSLUŠENSTVÍ A NAPÁJENÍ JEDNÍM KABELEM

* vybrané modely

Notebooky Lenovo ThinkPad řady E a S jsou vybaveny technologií OneLink, která zajistí, že pomocí jednoho konektoru a jediného
kabelu připojíte po příchodu do pracovny nebo kanceláře veškeré příslušenství, jako jsou monitor, reproduktory, klávesnice, myš,
tiskárna nebo drátová síť, a notebook rovněž nabijete.

• ochrana a zabezpečení dat na vysoké úrovni - Active Protection System, čtečka otisku prstů (S, vybrané E), TPM chip (S)
• jednoduchá správa a údržba díky Lenovo Solutions Centre
• možnost rozšíření záruky až na 3 roky se zásahem u zákazníka včetně ochrany proti náhodnému poškození

LENOVO SOLUTIONS FOR SMALL BUSINESS (LSSB)
Novinkou u notebooků Lenovo ThinkPad 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 čipové sady, procesoru
a firmware a poskytuje jedinečné zabezpečení a produktivitu pro malé a střední firmy.
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www.lenovoblog.cz

www.facebook.com/lenovocz

www.youtube.com/lenovocz

Lenovo Sport Slimcase
- 0A33897
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ThinkPad OneLink Dock

Lenovo Ultraslim Plus Wireless
Keyboard and Mouse - 0A34040

Lenovo Security Cable Lock
- 57Y4303

