
130 
 

 
 

VYNIKAJÍCÍ VÝDRŽ. 
 

Lenovo™ IdeaPad™ 130 je spolehlivé zařízení, které zvládne každodenní úkoly s naprostou lehkostí. 
Lenovo™ IdeaPad™ 130 s vysokou odolností proti opotřebení je poháněný až sedmou generací 
procesorů AMD A9 APU, disponuje rozlišením FHD, technologií Dolby Audio™, systémem 
Windows 10 s asistentkou Cortana a je všestranný s mnoha porty pro připojení, takže je skvělou 
volbou pro všechny, kdo chtějí skvělé funkce za dostupnou cenu. 

 
 
 

PROČ KOUPIT LENOVO IDEAPAD 130 
 

Odolný design 

 
Je navržený se speciální 
povrchovou ochrannou 
vrstvou proti opotřebení 
a gumovými detaily na 
spodní části pro lepší 
ventilaci, která zajistí 
maximální chlazení a 
rychlý chod. 

Načítejte, 
nahrávejte a 
přepínejte 
Užijte si snadný 
multitasking díky až 
sedmé generaci AMD 
A9-9425 APU,  
až 8 GB DDR4 paměti 
a spoustě možností 
úložiště. 

 

 

 
 
Zábava a funkce  
za skvělou cenu 

To vše se známým 
operačním systémem 
Windows 10 Home, díky 
kterému získáte výkon, 
zabezpečení a aplikace 
pro vše, co děláte. 

Větší 
obrazovka, 
lepší zvuk 

Užijte si oblíbená videa na 
IdeaPad 130 díky rozlišení 
FHD na širokoúhlé 15,6" 
obrazovce, 
 nebo si vychutnejte 
nejnovější hudbu díky 
bohatému zvuku Dolby 
Audio™. Zvyšte hlasitost a 
ponořte se do skladeb. 
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SATA SSD + SATA HDD: 128 GB + 1 TB 

 
Zvuk 
2 x 1,5W reproduktory s technologií 
Dolby Audio™ 

 
   

• LinkedIn 

* Všechna tvrzení o výdrži baterie jsou přibližná a 
založená na testování programu 
MobileMark® 2014 ver 1,5. Skutečné výsledky se budou 
lišit a závisí na mnoha faktorech včetně konfigurace 
výrobku a jeho použití, softwaru, provozních podmínek, 
bezdrátové funkčnosti, nastavení řízení spotřeby, jasu 
displeje a dalších faktorů. Maximální kapacita baterie 
bude postupem času klesat. Pro více detailů navštivte 
https://bapco.com/ 
  

 
 
 
 

SPECIFIKACE 
Lenovo IdeaPad 130-15AST* 

 

VÝKON DESIGN MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ 
Procesor 
Procesor AMD A9-9425 
Procesor AMD A6-9225 
Procesor AMD A4-9125 
Procesor AMD E2-9000 

Operační systém 
Windows 10 Home 

Grafická karta 
Integrovaná 
grafika Intel® AMD 
Radeon™ 530 

Paměť 
4 GB/8 GB DDR4 
Podpora 4G 

Úložiště 
SATA SSD : 128 GB 
 
SATA HDD : 500 GB / 1 TB 

Displej 
15,6" displej s rozlišením FHD 
(1920×1080) a antireflexní úpravou 
15,6" displej s rozlišením HD 
(1366×768) s antireflexní úpravou 

Rozměry 
(mm) : 375,6 × 253,4 × 22,7 
  

Hmotnost 
Již od 2,1 kg 

Další vlastnosti 
Cortana 

Barva 
Černá 

WLAN 
1 x 1 WiFi 802.11 ac 

Bluetooth® 
Bluetooth® 4.1 

Vstupní/výstupní porty 
2 1x USB 3.0 
1 x RJ45 Gigabit LAN 
HDMI™ 
Čtečka karet 4v1 

 

PŘEDINSTALOVANÝ SOFTWARE 
• Lenovo Vantage 
• Lenovo App Explorer 
• McAfee LiveSafe™ (30denní zkušební verze) 
• Microsoft Office 2016 (30denní zkušební verze) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 

 
Batoh na 15.6" 

notebook Lenovo 
B210 

 

 
Bezdrátová 

kompaktní myš  
Lenovo 300 

 

 
Lenovo 500 
Extra Bass 

Sluchátka do uší 

 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
* Příklad katalogového 

pojmenování   Lenovo 
IdeaPad katalogového 
pojmenování 

 
 
 
 
Velikost 
obrazovky 

 
 
 
 

Platforma 

Kódy platforem AMD 
Bristol Ridge-L: ABL, Beema: ABM, Bristol Ridge: ABR, Carizzo-L: ACL, 
Carizzo: ACZ, Godavari: AGR, Kaveri: AKV, Stoney Ridge: ASR, 
Stoney Ridge: AST (NB), Summit Ridge: ASU, Raven Ridge: ARR, 

Nebo objem (litry)  
(např. ACL = Carrizo-L) 

 
 

       WWW.LENOVO.CZ 
Lenovo si vyhrazuje právo měnit nabídku produktů a specifikace kdykoli bez předchozího upozornění. Společnost Lenovo vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila 
přesnost všech informací, ale není odpovědná za redakční, fotografické nebo typografické chyby. Všechny obrázky jsou pouze ilustrační. Pro úplný seznam 
produktů, služeb a záruk navštivtewww.lenovo.cz.Lenovo nezastupuje ani negarantuje jakékoliv produkty či služby třetích stran. Ochranné známky: Níže jsou 
ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Lenovo: Lenovo, logo Lenovo, IdeaPad, IdeaCentre, YOGA a YOGA.  Microsoft, Windows a 
Vista jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Výdrž baterie a doba jejího dobíjení se může lišit v závislosti na mnoha faktorech 
včetně systémových nastavení a používání. Navštevujtewww.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/ www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/ pravidelně pro 
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nejnovější informace o bezpečné a efektivní výpočetní technologii.©2018 Lenovo. Všechna práva vyhrazena. 
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