
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSÁHNĚTE  
JEŠTĚ VYŠŠÍ RYCHLOSTI.  

 
 
 

E485 



NEJLEPŠÍ VOLBA PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 
 

E485 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POMŮŽE VÁM BÝT O KROK NAPŘED  
Jste rozumní, opatrní a chytří. Pokud chcete  
maximální produktivitu a nejlepší funkce, firemní notebook 
ThinkPad® E485  je tou správnou volbou. 

 
VÝKONNÝ: Nejnovější procesory AMD  Ryzen TM    
s M.2 PCIe SSD nebo SATA HDD nebo volitelným duálním úložištěm 
a pamětí až 32GB zajišťují nekompromisní výkon. Port USB-C vám 
umožňuje připojit všechna zařízení – od smartphonů až po tiskárny.  

MODERNÍ: Získejte dobrý výkon a odolnost zařízení ThinkPad s 
působivým elegantním designem s tloušťkou jen 22mm a úzkými 
rámečky s tenkými okraji.  

ZABEZPEČENÝ: Všechna vaše práce bude v bezpečí se 
standardním dTPM  2. 0, Windows Bitlocker a slotem pro zámek 
kabelu Kensington  

 
 

Tenký a lehký design 
< 22mm tenký s úzkým rámečkem pro působivý  
styl a mobilitu 

 
 
 
 
 

Výdrž a výkon 
Díky procesoru AMD RyzenTM  a grafice 
Radeon™ Vega získáte vynikající výkon při 
vytváření obsahu a intenzivní multitasking 

 
 
 
 
 

Skvělé zobrazení, vynikající zvuk 
Šetrný k očím a uším, s antireflexním 
displejem s rozlišením FHD a technologií 
Dolby® Audio 

 
 
 
VYBRANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

 
Dokovací stanice ThinkPad USB-C 

 
 
 

Cestovní 65W adaptér Lenovo s portem USB 
 
 
 
 

Napájecí adaptér Lenovo z USB-C do HDMI 



Lenovo™ ThinkPad® E485 

VÝKON 

Procesor 
Až AMD Ryzen™ 7 

Operační systém 
Až 64bitový Windows® 10 Pro 

Grafická karta 
AMD Radeon™ Vega 

Kamera 
720p kamera se dvěma mikrofony 

Paměť 
Až 32GB (2 DIMM) DDR4 

 
Úložiště 
Až 512GB PCIe M.2 SSD 
Až 500GB (7200 RPM); 2TB (5400 RPM) 2.5 
SATA HDD; Duální úložiště (volitelné) 

 
Baterie 
Až 9,37 hodin*, 45Wh 

* Založeno na testech MobileMark 2014. Výdrž baterie 
značně závisí na nastavení, způsobu použití a dalších 
faktorech. 

A/C adaptér 
45W, 65W (podpora rychlého nabíjení) 

Zvuk 
Stereo s technologií Dolby® Advanced Audio™ 
Certifikát Lync, podpora reproduktoru Smart Audio 

Zabezpečení 
dTPM 2.0 
Slot pro zámek Kensington™ 

 
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ 

Vstupní/výstupní porty 
1 x USB 3.0 typu C 
2 x USB 3.1 
1 x USB 2.0 HDMI 
Micro SD karta 
Kombinovaný port pro sluchátka a mikrofon RJ45 

 
 

WLAN 
Až non-Intel 2x2 11ac, Bluetooth® 4.2 

Dokovací stanice 
USB 3.0; USB 3.0 Ultra 

 
DESIGN 

Displej 
14" displej s rozlišením HD (1366×768), úzkým rámečkem 
s antireflexní technologií 
14“ displej s rozlišením FHD (1920x1080), úzkým 
rámečkem, antireflexní technologií a technologií IPS 

Rozměry 
mm: 329,3 x 242 x 21,9 (plastový kryt) 
  

Hmotnost 
Začíná na 1,75 kg 

 
VYBRANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Dokovací stanice ThinkPad USB-C (40A90090US) 
Univerzální dokovací řešení zajišťuje vysoký výkon 
pracovní stanice. Splňte 
všechny vaše potřeby v oblasti produktivity, včetně 
přenosu obrazu, dat a sítě, a to vše při nepřetržitém 
napájení notebooku prostřednictvím odolného portu USB 
typu C. 

Cestovní 65W adaptér Lenovo s portem USB 
(GX20M73648) 
Tento účinný mobilní napájecí adaptér nabíjí 
notebooky Lenovo, když jste na cestách. Tento 
adaptér je velmi lehký a snadno přenosný a nabízí 
jeden port USB, který vám umožní rychle a 
pohodlně nabít další mobilní zařízení. 

Adaptér Lenovo z USB C do HDMI s napájením 
(4X90K86567) 
Snadno se připojí k HDMI displeji a zároveň nabíjí váš 
systém. Tento elegantní a odolný adaptér USB-C je 
dokonalým doplňkem k vašemu systému ThinkPad, 
zvyšuje produktivitu a minimalizuje změť kabelů. 

 
 

DOPORUČENÉ SLUŽBY 

Lenovo™ nabízí komplexní portfolio služeb pro podporu a 
ochranu vaší investice do zařízení ThinkPad®, abyste se mohli 
soustředit na vaši firmu, ne na vaše IT. 

Prémiová podpora 
Vyhněte se telefonním nabídkám a odstraňování problémů 
pomocí návodů a získejte přístup k profesionálním technikům s 
odbornými znalostmi potřebnými pro rychlou diagnostiku a 
řešení problémů. 

Ochrana proti náhodnému poškození (ADP) 
Tato služba poskytuje pokrytí škod, které nespadají do záruky, např. 
polití tekutinou, upuštění zařízení nebo elektrické přepětí. Tato 
služba s fixní cenou a obdobím pomáhá snížit náklady na nečekané 
opravy a ochrání vaši investici do zařízení. 

Rozšíření záruky (1 nebo 3 roky v základu, až 5 let celkově)Získejte 
služby s fixní cenou a obdobím, které odpovídají životnímu cyklu 
vašeho zařízení a vašemu rozpočtu. 
Nákupem rozšíření záruky v době nákupu ušetříte 15–30 % z ceny za 
nákup oproti zakoupení rozšíření až po záruce. 

 
 
 
 

 
© 2018 Lenovo. Všechna práva vyhrazena. Tyto produkty jsou k dispozici do 
vyprodání zásob. Zobrazené ceny mohou být změněny bez předchozího 
upozornění. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ceny, obraťte se na svého 
vedoucího účtu společnosti Lenovo. Lenovo nezodpovídá za typografické nebo 
fotografické chyby. Záruka: Pro kopii příslušných záruk napište na adresu: 
Warranty Information, 500 Park Offices Drive, RTP, NC, 27709, Attn: Dept. 
ZPYA/B600. Lenovo nezastupuje ani negarantuje jakékoliv produkty či služby 
třetích stran. Ochranné známky: Lenovo, logo Lenovo, Rescue and Recovery, 
ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, 
ThinkVantage, a ThinkVision jsou ochranné známky nebo registrované ochranné 
známky společnosti Lenovo. Microsoft, Windows a Vista jsou registrované 
ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. AMD, logo AMD Arrow a 
jejich kombinace jsou ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. 
ve Spojených státech a / nebo dalších jurisdikcích. Ostatní názvy společností, 
produktů a služeb mohou být ochrannými známkami nebo značkami služeb jiných 
společností. 
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