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PRO SKUTEČNÉ

Lenovo ThinkPad® s procesory Intel® CoreTM jsou odborníky
vysoce uznávané notebooky, které mají propracovaný design, jsou
výkonné, bezpečné a spolehlivé. Díky pokročilým technologiím,
extrémní odolnosti a špičkové spolehlivosti se notebooky
ThinkPad® staly součástí mnoha napínavých okamžiků našich
dějin a byly součástí projektů, které posunuly hranice našeho
poznání. Notebooky ThinkPad® využívá agentura NASA
a patří k výbavě astronautů na mezinárodní vesmírné stanici ISS
již od roku 1993. Na Zemi pomáhají notebooky ThinkPad® i v těch
nejdrsnějších podmínkách. V roce 2002 fungoval ThinkPad
úspěšně na vrcholu hory Mount Everest v nadmořské výšce
8 850 metrů. V roce 2009 jej využil při své expedici i český
horolezec Radek Jaroš, který prostřednictvím notebooku Lenovo
ThinkPad® uskutečnil několik přímých přenosů do České televize
v drsných himálajských podmínkách a výškách přes 6 000 metrů.
Notebooky Lenovo ThinkPad® prošly extrémními testy, které
v poušti Mojave provedlo vojenské letectvo a armáda USA
a splnily úspěšně požadavky 8 zkoušek podle vojenských norem
pro nasazení v polních bojových podmínkách, například odolnost
proti nárazům, prachu, vlhkosti a extrémním teplotám.

PROFESIONÁLY

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ NOTEBOOKY
LENOVO THINKPAD®
Nové notebooky LenovoThinkPad® snesou i drsné
zacházení, protože jako jedny z mála úspěšně prošly
vojenskými testy odolnosti. V elegantním těle ukrývají
špičkové technologie, systém Windows 8 Pro a nejnovější
procesory Intel® CoreTM s technologií vPro™ a umožňují
pracovat efektivně kdekoliv.

Notebooky Lenovo ThinkPad® reprezentují dokonalost,
na kterou se můžete na své cestě k úspěchu vždy
spolehnout.

SNADNO, RYCHLE A BEZPEČNĚ
Notebooky ThinkPad jsou vybaveny nejmodernějšími procesory Intel Core, které
inteligentně upravují výkon dle potřeby a obsahují technologie zvyšující zabezpečení.
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.
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ŘADA T

VSAĎTE NA LEGENDÁRNÍ SPOLEHLIVOST
Legendární konstrukce

ŘADA L

Nepromokavá
klávesnice

Notebooky Lenovo ThinkPad se vyznačují
legendární mechanickou odolností, kterou
zajišťuje vnitřní ochranný rám (tzv. „Roll Cage“).
Nová generace je navíc vyrobena s využitím
karbonových vláken. Notebooky jsou tak
odolnější a zároveň lehčí.

Lenovo ThinkPad s odvodnými
kanálky a polohovacím zařízením
UltraNav®, které kombinuje
TrackPoint® a velký skleněný
TrackPad, který usnadní ovládání
Windows 8 gesty.

ŘADA T

YOGA

ŘADA X

NOVÁ GENERACE LEGENDÁRNÍCH BUSINESS NOTEBOOKŮ.

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

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.

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.

Procesory Intel® Core™
čtvrté generace s technologií vPro™

Volba profesionálů - špičkové notebooky Lenovo® ThinkPad® T440/T440s/T440p/T540p s procesory Intel® CoreTM i7 s technologií vPro™
představují nejlepší kombinaci výkonu, spolehlivosti a pokročilých funkcí pro business na nejvyšší úrovni. Díky propracovanému designu a své
legendární odolnosti, prověřené zátěžovými testy i nasazením v extrémních podmínkách; vysoké úrovni zabezpečení a ochrany dat, podpořenou
funkcí pro šifrování dat BitLocker v operačním systému Windows 8 Pro, se stanou Vaším nepostradatelným nástrojem na cestě k úspěchu.

ŘADA L
SPOLEHLIVÝ PRACOVNÍ NÁSTROJ.

Notebooky Lenovo ThinkPad L440/L540 představují ideální stroje do kanceláře pro malé a střední společnosti, podnikatele a živnostníky, kteří
dbají na maximální užitek při minimálních nákladech v tradičně spolehlivém provedení, které zachovává klíčové vlastnosti notebooků ThinkPad.
Díky operačnímu systému Windows 8 Pro se navíc snadno připojíte k firemní síti a ochráníte počítač před bezpečnostními hrozbami.

ŘADA X
SVOBODA. MOBILITA. PRODUKTIVITA.

Lenovo® ThinkPad® X240 s technologií Intel vPro™ přináší plný výkon a pracovní funkce v ultra kompaktním a lehkém těle. Ať již jste každý
den na cestách nebo se jen přesunujete mezi kancelářemi, tento výkonný notebook je snadné mít vždy s sebou.
Lenovo ThinkPad X1 Carbon představuje zhodnocení dvaceti let zkušeností s konstrukcí a designem notebooků ThinkPad. Jedná se totiž
o nejlehčí a nejtenčí ThinkPad s 14"obrazovkou, konstrukce je vyztužená uhlíkovými vlákny.

THINKPAD HELIX
TABLET I NOTEBOOK - PODLE POTŘEBY.

Procesory Intel® CoreTM čtvrté generace s technologií vPro™
a technologií TurboBoost 2.0 zajišťují nejvyšší výkon.

Konvertibilní Ultrabook Lenovo ThinkPad Helix představuje díky oddělitelné základně s klávesnicí a přídavnou baterií unikátní zařízení - chvíli je
plnohodnotným notebookem a během okamžiku se může „odtržením“ obrazovky proměnit na snadno přenosný tablet s dotykovým ovládáním
a přesným pomocí pera. Operační systém Windows 8 Pro zajistí, že pohodlné bude jak ovládání dotykem, tak klávesnicí s myší.

THINKPAD YOGA
* vybrané modely

SYSTÉM BATERIÍ POWER BRIDGE

Oproti běžným notebookům nabízí vybrané modely notebooků ThinkPad dvojici baterií systému Power Bridge - hlavní baterie je
vestavěná, doplňuje ji však druhá, přídavná baterie, kterou můžete za provozu kdykoliv vyměnit. Můžete tak s sebou nosit baterií
více a vyměňovat je pro extra dlouhou nepřerušovanou práci. K dispozici je jak standardní, tak rozšířená varianta s dvojnásobnou
kapacitou, která poskytne až 17hodinovou výdrž na jedno nabití.

ČTYŘI ZAŘÍZENÍ V JEDNOM.

Každá činnost vyžaduje jiné zařízení, jen Lenovo ThinkPad Yoga díky své unikátní lehké konstrukci s panty otočnými o 360° a schopnostem
operačního systému Windows 8 Pro nabízí v jednom kompaktním, tradičně odolném zařízení čtyři polohy - notebook pro klasickou práci
s klávesnicí, tablet s pomocí pera, ale také prezentační režimy stojánku a stanu.

VLASTNOSTI:
• kvalitně zpracované tělo a velmi odolná konstrukce s kovovými
panty, splňující vojenská kritéria

ŽÁDEJTE ROZŠÍŘENÍ ZÁRUKY
Všechny notebooky ThinkPad řady T a X jsou standardně dodávány s tříletou zárukou v servisu (Carry-In). Záruku je možné rozšířit
- na více let, s odezvou do následujícího pracovního dne (Next Business Day), opravou u zákazníka výjezdním technikem (On-site),
včetně opravy neúmyslného náhodného poškození (Accidental Damage Protection) způsobeného přepětím, pádem či politím
tekutinou.

• až 17 hodin výdrže díky operačnímu systému Windows 8
a dvojici baterií Power Bridge
• nová ergonomická klávesnice pro pohodlnější psaní, odolná
proti polití
• vylepšená multimédia - HD kamera, HD mikrofon
• kvalitní displeje - až 3K rozlišení u řady T, špičkové IPS displeje
u řady X
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•p
 lný, čistý zvuk s Dolby® Home Theater v4
•š
 iroké možnosti zabezpečení včetně čtečky otisku prstů
a možnosti kryptování pevného disku
•m
 ožnost rozšíření záruky až na 5 let se zásahem u zákazníka
včetně ochrany proti náhodnému poškození
•o
 chrana dat díky čtečce otisku prstů a funkci šifrování dat
BitLocker v operačním systému Windows 8 Pro

