
ZVYŠTE VÝKON 
VAŠEHO 
PODNIKÁNÍ 

Rychlý a spolehlivý ThinkPad E590 je perfektní 
volbou pro uživatele, kteří hledají výkonnou 
technologii pro všestranné použití. 
S až 8. generací procesoru Intel® CoreTM i7 WHL, 
robustní pamětí, dedikovanou grafickou kartou 
AMD Radeon™ RX 550 a vysokorychlostním  
PCIe SSD splní tento notebook vaše firemní 
požadavky. Intuitivní design, bezpečnostní prvky, 
různé možnosti připojení a legendární 
spolehlivost zařízení ThinkPad zvyšují 
produktivitu i na cestách. 

E590 LAPTOP



NOTEBOOK E590

SSD

FHD

Vynikající výkon: zvyšte výkon s až osmou generací procesorů 
Intel® CoreTM i7 WHL a pamětí Intel® Optane. Vestavěná grafická 
karta AMD usnadňuje tvorbu obsahu. 

Flexibilní úložiště: věnujte méně času čekání díky možnosti dvou 
úložišť. Užijte si odezvu SSD a získejte větší kapacitu HDD 
pro ukládání multimédií. 

Pohodlné připojení:  díky široké škále portů USB-C je E590 
kompatibilní s jakýmkoliv periferním zařízením v kanceláři. 
Umožňuje také rychlejší přenos dat. 

Uživatelský komfort: displej s rozlišením FHD s technologií IPS 
nabízí vynikající tvorbu obsahu a zobrazení. Plnohodnotná 
ergonomická klávesnice s volitelným podsvícením pro snadnou 
práci. 

Vynikající konferenční hovory: užijte si vylepšené schůzky VoIP 
s mikrofonem s certifikátem Skype for Business a stereo 
reproduktory Dolby® Advanced Audio™. 

Výhody zařízení 

Produktivní: 
Prvotřídní procesory a grafická karta pro intenzivní multitasking a vysoký 
výkon. 

Zabezpečený: 
Dedikovaný čip TPM 2.0 šifruje citlivá data a Windows Hello se čtečkou 
otisku prstu s dotykovým senzorem* zabezpečuje přístup do počítače.  

Odolný: 
Spolehlivý notebook s legendární odolností zařízení ThinkPad pro použití 
v kanceláři. 

* Volitelně



Příslušenství

Bezdrátová klávesnice a myš 
Lenovo Essential 
(PN: 4X30M39458) 

Tuto odolnou klávesnici a myš můžete zapojit 
do jakéhokoliv USB užít si spolehlivé připojení. 
Odolná, vodotěsná membrána zvládá náhodné 
polití bez rizika omezení výkonu, tiché klávesy 
a ergonomická myš navíc poskytují celodenní 
pohodlí. 

Dokovací 
 
stanice

(PN: 40A90090US) 

Univerzální dokovací řešení zajišťuje vysoký výkon pracovní stanice. 
Splňte všechny vaše potřeby v oblasti produktivity, včetně přenosu 
videa, dat a kabelové sítě, a to vše při nepřetržitém napájení 
notebooku prostřednictvím odolného portu USB-C 

15,6" batoh ThinkPad Professional 
(PN: 4X40Q26383) 

Vynikající a všestranný batoh pro profesionály 
na cestách. Tento čistý, moderní design nese, chrání 
a odolává každodennímu opotřebení. Prvotřídní 
polstrování nabízí pohodlí při nošení a chrání zařízení 
před poškrábáním. 



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

© 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. Intel, logo Intel, logo Intel Inside, Intel Core, Core Inside jsou ochranné známky společnosti Intel 
Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní názvy společností, produktů a služeb mohou být ochrannými známkami nebo značkami služeb jiných společností. 

Notebook ThinkPad E590 

VÝKON 

Procesor 
Až osmá generace procesorů Intel® CoreTM i7 
WHL 

Operační systém 
64bitový Windows 10 Pro 

Grafická karta 
Integrovaná: Grafika Intel® 
Dedikovaná: AMD Radeon™ RX 550X, 2GB 
VRAM 

Kamera a mikrofon 
720p s dvoupásmovým mikrofonem 
s certifikátem Skype 

Paměť 
Až 32 GB (2 DIMM) DDR4 
Paměť Intel® Optane™* až 16 GB 

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

Baterie 
Až 13 hodin** 45Wh baterie 

AC adaptér 
45W nebo 65W s rychlým nabíjením 

Zvuk 
Dva mikrofony s certifikátem Skype for 
Business 
Stereo reproduktory Dolby® Advanced 
AudioTM 

ZABEZPEČENÍ 
Dedikovaný čip TPM 2.0 Čtečka 
otisku prstu s dotykovým 
senzorem* s Windows Hello 
Slot pro zámek Kensington™ 

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ 

WLAN 
Až Intel® 2 x 2 11ac 
BluetoothTM 4.x 

Vstupní/výstupní porty 
1 x USB-C (USB 3.1/DP 1.2/PD 3.0) 
2 x USB-A (USB 3.1) 
1 x USB 2.0 
HDMI 1.4b 
RJ45 
Slot pro kartu Micro SD kartu 
Kombinovaný port 
pro mikrofon a zvuk 

Dokování 
USB-C 
Dokovací stanice USB 3.0 
Dokovací stanice USB 3.0 Ultra 

DESIGN 

Displej 
15,6 displej s rozlišením FHD 
(1920x1080) s technologií IPS 
a antireflexní úpravou 
15,6" displej s rozlišením HD 
(1366×768) a antireflexní úpravou 

Rozměry 
MM: 369 × 252,5 × 19,9 

Hmotnost 
Od 2,1kg 

Barvy 
černá 
Stříbrná 

Klávesnice a touchpad 
Plnohodnotná podsvícená klávesnice* 
s číselníkem 
TouchPad Precision 

PŘEDINSTALOVANÝ SOFTWARE 
Lenovo Vantage 
Lenovo Migration Assistant 
McAfee® LiveSafe™ (zkušební verze) 
Microsoft Office (zkušební verze) 

DOPORUČENÉ SLUŽBY 

Lenovo nabízí rozsáhlé portfolio 
služeb pro poskytnutí podpory a 
ochrany vaší investice do zařízení 
ThinkPad®, takže se můžete 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 až na 5 let
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. 




