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Ulehčete si práci pomocí
ThinkVantage technologií!
Všechny notebooky ThinkPad® Vám poskytnou vysoký výkon s procesory Intel® CoreTM třetí generace
a zároveň uživatelskou jednoduchost díky technologiím ThinkVantage. Usnadní aktualizaci softwaru
a připojení k internetu, nabídnou vyšší zabezpečení Vašich dat, sníží spotřebu Vašeho notebooku
a poskytnou další výhody, které při práci zajisté oceníte. Podívejte se blíže na ty nejdůležitější z nich.

ThinkVantage System Update:
aktualizace Lenovo software

ThinkVantage Power Manager:
pokročilá správa napájení

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.

Je pro Vás důležitá co nejdelší výdrž notebooku na baterii
a současně co nejnižší spotřeba? S tím Vám pomůže technologie
Power Manager. Tato aplikace dokáže přepínat napájecí profily
s nastaveními specifickými pro ThinkPad®, maximálně prodloužit
výdrž notebooku pomocí funkce Battery Stretch a umožňuje
ovládání některých voleb dostupných pouze z BIOSu (zvuková
upozornění, správa napájení procesoru, hlučnost a výkon
optické mechaniky).

ThinkVantage Access Connections:
konektivita pod palcem
Online vždy a všude? S tím Vám pomůže technologie Access
Connections. Díky ní se snadno připojíte ke všem druhům sítí
(Wi-Fi, 3G, WiMAX, LAN), navíc Vám umožní i kompletní správu
a automatické přepínání síťových profilů (typ sítě, zabezpečení,
nastavení domovské stránky, tiskárny, proxy apod.). Náročnějším
uživatelům zajistí i diagnostiku připojení (stav, ping, tracing, IP
konfigurace, logování) či rychlé přepínání a sledování připojení
přes panel nástrojů na hlavním panelu Windows.

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).

ThinkVantage Rescue and Recovery:
zálohování a obnova

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™ třetí generace.
Řada Think nabízí i stylové notebooky ThinkPad® Edge, které přinášejí
perfektní vyvážení výkonu a ceny. Jsou určené pro podnikatele
a živnostníky, studenty i domácí kanceláře.

Zabezpečená data na prvním místě! Zálohování Vašich dat je
velmi důležité. Tuto činnost Vám značně usnadní systém Rescue
and Recovery, který Vaše data nejen zálohuje, ale i obnoví
(obnova celého disku, pouze operačního systému a aplikací,
jednotlivých souborů).

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 Edge E330 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 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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Lenovo ThinkPad T530
s procesorem Intel® Core™ i7
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výkonný manažerský notebook

ultrapřenosné mobilní řešení

mobilní grafická stanice

stylový notebook pro práci a zábavu

procesor Intel® Core™ i7

procesor Intel® Core™ i7

procesor Intel® Core™ i7

procesor Intel® Core™ i7

Dvojice polohovacích zařízení UltraNav
- touchpad, trackpoint
Lampička klávesnice ThinkLight
Podsvícená klávesnice

S

procesor Intel® Core™ i7

procesor Intel® Core™ i7
originální Windows® 7 Home Premium
originální Windows® 7 Professional
12.5“ / 14.0“

prémiové elegantní notebooky

originální Windows® 7 Professional

originální Windows® 7 Professional

originální Windows® 7 Professional

originální Windows® 7 Professional

originální Windows® 7 Home Premium
originální Windows® 7 Professional

14.0“ / 15.6“

14.0“ / 15.6“

12.5“ / 14.0“

15.6“

11.6“ / 13.3“ / 14.0“ / 15.6“

ne

ano (základna, víko)

ano (základna, víko)

ano (základna, víko)

ne

ne

plast

uhlíková vlákna/plast

kov/plast/uhlíková vlákna

uhlíková vlákna/plast

plast

kov/plast

Velikost
Vyztužená konstrukce Roll Cage
Materiály na šasi
Kovové panty víka
Voděodolná klávesnice
Ochrana pevného disku

ThinkPad® Edge

spolehlivý pracovní nástroj

Procesor až
Operační systém

ThinkPad® Classic

ano, otevření do 180°

ano, otevření do 180°

ano, otevření do 180°

ano, otevření do 180°

ano

ano

ano, s odtokovými kanálky

ano, s odtokovými kanálky

ano, s odtokovými kanálky

ano, s odtokovými kanálky

ano

ano

ano (Active Protection System)

ano (Active Protection System,
gumové bočnice)

ano (Active Protection System,
gumové bočnice)

ano (Active Protection System,
gumové bočnice)

ano (Active Protection System)

ano (Active Protection System)

ano (touchpad a TrackPoint)

ano (touchpad a TrackPoint)

ano (clickpad a TrackPoint)

ano (touchpad a TrackPoint)

ano (clickpad a TrackPoint)

ano (clickpad a TrackPoint)
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ne

volitelně

volitelně

volitelně

ne

ne

Čtečka otisků prstů

ano

ano, s diodovou signalizací
a možností spustit notebook

ano, s diodovou signalizací
a možností spustit notebook

ano, s diodovou signalizací
a možností spustit notebook

ano (E430, E530)

ano

Bezpečnostní TPM čip
Podpora centrální správy Intel vPro
Port replikátor / dokovací konektor
Univerzální šachta UltraBay
HDMI /mini DisplayPort

ano
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ano

ne
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ne

volitelně
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volitelně
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ne

ne / ano
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ano / ne
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matný, HD/HD+

matný, HD/HD+/Full HD

matný, HD/HD+, volitelně dotykový,
technologie IPS
s vysokou svítivostí

matný, Full HD, 95% barevný rozsah,
kalibrační sonda

matný, HD/HD+

matný, HD+

Dedikovaná grafická karta

volitelně nVidia Optimus

ano, nVidia Optimus

ne

ano, nVidia Optimus, certifikovaná
pro CAD/CAM

ano, nVidia Optimus

ano, nVidia Optimus

Možnost 3G modemu
Podpora mSATA SSD disku
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Displej

* 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.
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Lenovo s EE3
technologií
24 vteřin

www.youtube.com/lenovocz

Běžné PC
s Windows® 7
41 vteřin

www.twitter.com/lenovocz

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. Technologie Intel® Identity Protection posiluje úroveň ochrany hesel a zabezpečuje dokonalou
ochranu identity uživatele. Lepší ochranu citlivých obchodních informací pak přináší Intel® Advanced Encryption Standard New
Instructions díky až 4x rychlejšímu šifrování dat bez zpomalení systému.
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