Společnost Lenovo® doporučuje systém Windows® 7.

Pro skutečné profesionály
Do míst, která v návodu nenajdete.

Představujeme
nové notebooky
Lenovo thinkPad®
Nové notebooky Lenovo
ThinkPad® snesou i drsné
zacházení. Notebooky, které jako
jedny z mála úspěšně prošly
vojenskými testy odolnosti,
ukrývají v elegantním těle špičkové
technologie a nejnovější procesory
Intel® CoreTM s technologií
vPro™ a umožňují pracovat
efektivně kdekoliv - i na místech,
které návody k použití obvykle
nedoporučují.
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ŘADA T

vsaďte na legendární spolehlivost
Legendární konstrukce

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 touchpad, který
rozpozná vícedotyková gesta.

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

Rapid Charge
Větší svoboda pohybu - funkce Lenovo
RapidCharge nabije baterii notebooku
za 30 minut na 80 %*.

Volba profesionálů - špičkové notebooky Lenovo® ThinkPad®
T430/T430s/T530 s procesory Intel® CoreTM i7 s technologií
vPro™ představují nejlepší kombinaci výkonu, spolehlivosti
a pokročilých funkcí pro moderní 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, se
stanou Vaším nepostradatelným nástrojem na cestě k úspěchu.

• kvalitně zpracované tělo a velmi odolná konstrukce s kovovými panty, splňující vojenská kritéria
• až 30 hodin výdrže s přídavnou baterií

Procesory Intel® Core™
třetí generace s technologií vPro™

• rychlejší odezva díky Lenovo Enhanced Experience 3 pro Windows® 7 s funkcemi RapidBoot, RapidResume a RapidConnect
• nová ergonomická klávesnice pro pohodlnější psaní, odolná proti polití

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

• vylepšená multimédia - HD kamera, HD mikrofon
• kvalitní displeje - až Full-HD rozlišení u řady T, vysoce svítivé IPS displeje pro práci venku u řady X
• plný, čistý zvuk s Dolby® Advanced Audio® v2
* 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.

• široké možnosti zabezpečení včetně čtečky otisku prstů a možnosti kryptování pevného disku
• jednoduchá správa a údržba díky technologiím Lenovo ThinkVantage
• možnost rozšíření záruky až na 5 let se zásahem u zákazníka včetně ochrany proti náhodnému poškození

Lenovo s EE3
technologií
24 vteřin

Běžné PC
s Windows® 7
41 vteřin

43R2476 - ThinkPad Business
Topload Case

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.

www.lenovo.cz

www.facebook.com/profesorleny

Lenovo® ThinkPad® X230 s procesory Intel® CoreTM i7 s technologií
vPro™ přináší plný výkon a standardní 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 - váží jen 1,34 kg. Je stvořen pro mobilní profesionály.
S přídavnou baterií vydrží až 24 hodin, díky Lenovo Enhanced
Experience 3 a funkcím RapidBoot, RapidResume a RapidConnect je
vždy bleskurychle připraven k práci.

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.

Nová generace legendárních Svoboda. Mobilita.
business notebooků.
Produktivita.

www.youtube.com/lenovocz

www.twitter.com/lenovocz

www.lenovo.cz

41R4494 - Lenovo 90W
Ultraslim AC/DC Combo

0A65667 - ThinkPad Mini
Dock Plus Series 3 s USB 3.0

0A36188 - Lenovo Laser
Wireless Mouse
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posuňte své hranice
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.
Notebooky Lenovo ThinkPad® reprezentují dokonalost,
na kterou se můžete na své cestě k úspěchu vždy
spolehnout.

Navržen pro rychlost a bezpečnost
Třetí generace procesorů Intel® Core™ s technologií vPro™ 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.

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.
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