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UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE NOTEBOOKŮ
THINKPAD ULEHČÍ PRÁCI
Všechny notebooky ThinkPad Vám poskytnou vysoký výkon s procesory Intel Core čtvrté generace a zároveň rychlost
a uživatelskou jednoduchost díky operačnímu systému Windows 8 Pro. Aplikace a technologie Lenovo navíc usnadní
aktualizaci softwaru, nabídnou vyšší zabezpečení Vašich dat, prodlouží výdrž notebooku na baterii a poskytnou další
výhody, které při práci jistě oceníte. Podívejte se na ty nejdůležitější z nich.

ThinkVantage System Update:
aktualizace Lenovo software
Nechcete mít ve Vašem notebooku zastaralý software? Pak
zaručeně využijete aplikaci System Update, která slouží
k aktualizaci ovladačů, software a firmware (BIOS) specifických
pro notebooky ThinkPad. Aplikace Vám také pomůže při čisté
instalaci Windows, kdy je ve většině případů schopná vyhledat
a nainstalovat všechny potřebné ovladače a programy
od společnosti Lenovo do jinak čistého počítače.

Dokovací řešení pro všechny
notebooky ThinkPad
Chcete po příchodu do pracovny nebo kanceláře s Vaším
notebookem zažít pohodlí stolního počítače s externí klávesnicí,
myší a monitorem? Pak Vás potěší, že společnost Lenovo
pro všechny notebooky ThinkPad nabízí dokovací řešení:
nativní mechanické doky, OneLink Dock nebo univerzální USB
3.0 dokování.

ThinkVantage Password Manager
Vyžadujete kvalitní zabezpečení Vašich dat? Chráníte si své
soukromí? Pak oceníte vlastnosti aplikace Password Manager,
která nejen zabezpečí přístup do Vašeho notebooku, ale dokáže
i zaznamenávat hesla v aplikacích a na internetových stránkách.
Hesla šifrovaně ukládá do své databáze, automaticky je vyplňuje
a zpřístupní pouze po ověření otiskem prstu, nebo heslem
Windows. Ukládat je možné nejenom obsah formulářů, ale také
vlastní vytvořené poznámky (libovolný neformátovaný text).

Windows 8 Pro a Lenovo Settings
Díky operačnímu systému Windows 8 Pro startuje notebook
rychleji a vydrží déle na baterii. Snadněji se také ovládá, ať
už dotykem, nebo klávesnicí a myší. Jednoduše se 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. Aplikace
Lenovo Settings pro nové rozhraní Windows 8 umožní snadno
ovládat specifické funkce správy napájení, připojení k síti nebo
internetové komunikace.

Systém baterií Power Bridge

POZNEJTE NOTEBOOKY THINKPAD®
SROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ŘAD
NOTEBOOKŮ THINKPAD®
Nevíte, který notebook je nejvhodnější pro Vaši práci? Legendární notebooky
ThinkPad® jsou odolné, snesou i drsné zacházení a jsou také vysoce výkonné
díky nejnovějším procesorům Intel® Core™ čtvrté generace a systému Windows 8 Pro.
Rodina Think nabízí i stylové notebooky ThinkPad® řady E a S, které přinášejí
perfektní vyvážení výkonu a ceny. Jsou určené pro podnikatele
a živnostníky, studenty i domácí kanceláře.

Je pro Vás důležitá dlouhá výdrž notebooku na baterii? Vybrané
modely notebooků ThinkPad nabízí dvojici baterií systému Power
Bridge - hlavní baterie je vestavěná, doplňuje ji přídavná,
kterou můžete za provozu kdykoliv vyměnit.

Lenovo Solution Center:
diagnostika a stav počítače
Nemáte čas neustále kontrolovat stav Vašeho počítače?
Technologie Solution Center, která slouží jako jednotné centrum,
sleduje stav počítace a hlásí případné problémy, navíc i pomůže
s jejich řešením. Oproti Toolboxu působí jednodušeji a celkově
vše lépe vysvětluje, což odpovídá zaměření na běžné uživatele.

Lenovo ThinkPad S540
s procesorem Intel® Core™ i7

Ochrana disku Active Protection System
Ochrana pevného disku? Ano. Všechny notebooky ThinkPad jsou vybavené systémem
aktivní ochrany pevného disku Active Protection System, který se stará o to, aby nebyl
pevný disk v notebooku poškozen otřesy, vibracemi nebo pádem zařízení. Chráněn není
pouze hlavní pevný disk (případně disky), ale také dodatečný druhý disk v nové UltraBay
šachtě. Aplikace automaticky rozpozná SSD úložiště, které nemusí být chráněno, a tak
jej „nechává být“. Typicky: Je-li v notebooku SSD i HDD, pak Active Protection System
chrání pouze mechanický disk.
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Procesor až
Operační systém
Velikost
Vyztužená konstrukce Roll Cage
Materiály na šasi
Kovové panty víka
Voděodolná klávesnice
Ochrana pevného disku
Dvojice polohovacích zařízení UltraNav - touchpad, trackpoint
Podsvícená klávesnice
Čtečka otisků prstů
Bezpečnostní TPM čip
Podpora centrální správy Intel vPro
Dokovací konektor*
Výměna optické mechaniky za HDD / systém baterií Power Bridge
HDMI /mini DisplayPort

ThinkPad® Classic

L

T

X

W

spolehlivý pracovní nástroj

výkonný manažerský notebook

ultrapřenosné mobilní řešení

mobilní grafická stanice

procesor Intel® Core™ i7

procesor Intel® Core™ i7

procesor Intel® Core™ i7

procesor Intel® Core™ i7

Windows 8 Pro

Windows 8 Pro

Windows 8 Pro

Windows 8 Pro

14.0" / 15.6"

14.0" / 15.6"

12,5" / 14,0"

15.6"

ne

ano (základna, víko)

ano (základna, víko)

ano (základna, víko)

plast

uhlíková vlákna/plast

kov/plast/uhlíková vlákna

uhlíková vlákna/plast

ano, otevření do 180°

ano, otevření do 180°

ano, otevření do 180°

ano, otevření do 180°

ano, s odtokovými kanálky

ano, s odtokovými kanálky

ano, s odtokovými kanálky

ano, s odtokovými kanálky

ano (Active Protection System)

ano (Active Protection System, gumové bočnice)

ano (Active Protection System, gumové bočnice)

ano (Active Protection System, gumové bočnice)

ano (TrackPad a TrackPoint)

ano (skleněný TrackPad a TrackPoint)

ano (skleněný TrackPad a TrackPoint)

ano (skleněný TrackPad a TrackPoint)

ne

volitelně

volitelně

volitelně

ano

ano, s diodovou signalizací

ano, s diodovou signalizací

ano, s diodovou signalizací

ano

ano

ano

ano

volitelně

volitelně

volitelně

volitelně

ano

ano

ano

ano

ne / ne

ano (T440p/T540p) / ano (T440/T440s)

ne / ano (X240)

ano / ne

ne / ano

ne / ano

ne / ano

ne / ano
matný, Full HD/3K, 95% barevný rozsah,
kalibrační sonda
ano, nVidia Optimus, certifikovaná pro CAD/CAM

Displej

matný, HD/HD+/Full HD

matný, HD/HD+/Full HD/3K, volitelně dotykový

matný, HD/HD+/Full HD, volitelně dotykový,
technologie IPS

Dedikovaná grafická karta

volitelně nVidia Optimus

volitelně nVidia Optimus (T440/T440p/T540p)

ne

* U ultrabooků s diskrétní grafikou dokovací konektor není.
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Procesor až
Operační systém
Velikost
Vyztužená konstrukce Roll Cage
Materiály na šasi
Kovové panty víka
Voděodolná klávesnice
Ochrana pevného disku
Dvojice polohovacích zařízení UltraNav - touchpad, trackpoint
Podsvícená klávesnice
Čtečka otisků prstů
Bezpečnostní TPM čip
Podpora centrální správy Intel vPro
Port replikátor / dokovací konektor
HDMI / DisplayPort
Displej
Dedikovaná grafická karta

LB

www.lenovoblog.cz

www.facebook.com/lenovocz

ThinkPad® řady E a S

ThinkPad® Convertibles

S

HELIX

YOGA

stylový notebook pro práci a zábavu

prémiové elegantní notebooky

výkonné konvertibilní počítače

tablet a notebook v jednom

procesor Intel® Core™ i7

procesor Intel® Core™ i7

procesor Intel® Core™ i7

procesor Intel® Core™ i7

Windows 8 Pro

Windows 8 Pro

Windows 8 Pro

Windows 8 Pro

11.6" / 13.3" / 14.0" / 15.6"

14,0" / 15,6"

11.6"

12.5”

ne

ne

ne

ne

plast

kov

kov/plast

hořčík/plast

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano (Active Protection System)

ano (Active Protection System)

—

ano (Active Protection System)

ano (TrackPad a TrackPoint)

ano (skleněný TrackPad a TrackPoint)

ano (skleněný TrackPad a TrackPoint)

ano (skleněný TrackPad a TrackPoint)

ne

volitelně

ne

ano

ano (E440/E540)

ano

ne

ne

ne

ano

ano

ano

ne

ne

ano

volitelně

OneLink Dock

OneLink Dock

ano (USB)

OneLink Dock

ano / ne

ano / ne

ne / ano

ano (mini) / ne

matný, HD/HD+/Full HD, volitelně dotykový

matný, HD/HD+/Full HD, volitelně dotykový

Full HD IPS dotykový

HD/Full HD IPS, dotykový, volitelně matný

ano, nVidia Optimus

ano, AMD Radeon

ne

ne
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