
PRŮKOPNICKÁ NEKOMPROMISNÍ INOVACE PO DOBU 25 LET.



JSOU TU NOTEBOOKY. 
A PAK JE TU THINKPAD.

Inženýři a designéři zařízení ThinkPad se inspirovali 
jednoduchostí, funkčností a přidanou hodnotou a soustředí se 
na každý drobný detail již od roku 1992. Technologie pokročila 
závratnou rychlostí a společnost Lenovo zůstala účelově 
zaměřena na vývoj mobilních počítačů a zároveň zachovala 
logiku, ergonomický komfort a přitažlivou krásu, kterou 
iniciovali její průkopníci. A toto neúprosné hledání dokonalosti 
posunulo zařízení ThinkPad na první místo v obchodních 
noteboocích. 

Věděli jste to?

Původní model ThinkPad z roku 1992 byl inspirován 

důmyslně vytvořenou japonskou bento krabicí.

„BEZ NADBYTEČNÝCH VZHLEDOVÝCH 
PRVKŮ JE THINKPAD NEPŘÍTELEM 
TRENDŮ, KLIŠÉ A PŘELÉTAVÉ MÓDY 
NEBO KONKURENČNÍ EMULACE. MÍSTO 
TOHO JE TO ZTĚLESNĚNÍ ORIGINÁLNÍHO 
A AUTENTICKÉHO NÁPADU.“
~David Hill, viceprezident Think Design and User Experience

VÝROČNÍ EDICE



DOPORUČENÉ SLUŽBY

Lenovo™ nabízí komplexní portfolio služeb
pro podporu a ochranu vaší investice do zařízení Thin-

kPad®, 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
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. 
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VÝKON

Procesor 
Intel® Core™ i7-7500u

Operační systém
Až Windows® 10 Pro

Grafika 
NVIDIA® GeForce® 940MX – 2GB GDDR5

Paměť 
16GB DDR4

Zvuk 
Dolby® Audio™ Premium

Kamera 
720p HD kamera 

Úložiště  
512GB PCIe SSD 

Baterie 
Baterie s kapacitou 48Wh 
Až 18 hodin* 
* Založeno na testech MobileMark 2014. Výdrž baterie znač-

ně závisí na nastavení, způsobu použití a dalších faktorech.

ZABEZPEČENÍ

Infračervená kamera s technologií rozpozná-
vání obličeje 
Čtečka otisků prstů s dotykovým senzorem 
Match-on-Chip

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Porty
3 x USB 3.0 
1 x USB-C s Intel® Thunderbolt™ 3 
HDMI 
RJ45 
Sdružený konektor pro sluchátka a mikrofon 
Čtečka karet 4v1 (SD, MMC, SDHC, SDXC)  
Mechanický dokovací port

WLAN
Intel dvoupásmové bezdrátové připojení AC (2x2) 
802.11 Bluetooth® 4.2

WWAN
Sierra Wireless EM7455

DESIGN

Prvky původního modelu
Podsvícená sedmiřádková klasická klávesnice 
Modrá klávesa Enter s modrým akcentem na menších 
klávesách 
Logo speciální edice ThinkPad 
Balení ThinkPad25

Displej
14“ dotykový displej s rozlišením FHD

Rozměry 
mm: 336,6 x 232,5 x 19,95 

Hmotnost
1,58 kg  

Abychom si připomněli 25 let od vzniku notebooku ThinkPad, aplikovali jsme na 
něj některé prvky původního vzhledu prvního modelu a zároveň jsme zachovali 
vysoký výkon a mobilitu. Když používáte tuto speciální výroční edici, abyste 
dosáhli dalších úspěchů, vzpomeňte si, jak daleko jsme došli. Konec konců, 
výjimečné je lepší.    

Poháněna procesory Intel®  
Core™ i7.
Intel Inside®. Powerful 
Productivity Outside.


