
Lenovo™ V310z AIO

VÝKON A ZABEZPEČENÍ PŘESNĚ 
PRO VAŠE PODNIKÁNÍ
S nejnovějšími procesory Intel® Core™ i sedmé generace v kombinaci s pamětí DDR4 a PCIe SSD je Lenovo 
V310z navržen tak, aby zvyšoval produktivitu vašeho podniku. Vytvářejte a sdílejte soubory, kontrolujte e-maily, 
prezentujte, kontaktujte své klienty - jste plně připojeni a vybaveni webovou kamerou a reproduktory. Aplikace 
Lenovo Companion zjednodušuje správu vašeho počítače, a vy se tak můžete soustředit na to, co je důležité. 
Spolu s bezpečnostním krytem portů a inteligentní ochranou USB pro vaše citlivá data přináší V310z stálou 
produktivitu, jednoduchost a bezpečnost, což vám pomůže posunout vaše podnikání o krok vpřed.

PROČ KOUPIT 
LENOVO™ V310Z AIO

Vylepšené zabezpečení
V310z je zabezpečený díky 
bezpečnostnímu krytu portů a zámku 
kamery. V kombinaci se Smart USB 
Protection pro ochranu citlivých fi remních 
dat si můžete být jisti, že je vaše zařízení v 
bezpečí.

Snadná správa
Všechno v jedné aplikaci. Lenovo 
Companion vám umožní spravovat 
váš systém, konfi gurovat aktualizace 
systému, vyčistit počítač od 
nepotřebných souborů a mnohem 
více. 

Antirefl exní úprava
19,5" displej disponuje antirefl exní 
úpravou, která díky mikro 
součástkám pomáhá rozptýlit 
světlo a sníží nežádoucí odrazy, 
což vám pomůže soustředit se na 
práci.

Vysoký výkon
Zvyšte produktivitu práce díky 
nejnovější sedmé generaci procesorů 
Intel® Core™ i, paměti DDR4 a PCIe 
SSD. Vychutnejte si rychlé spouštění 
a načítání souborů a vyhněte se 
frustrujícímu zpoždění. 
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KDO POTŘEBUJE LENOVO™ V310Z AIO?
Majitelé fi rem, kteří hledají 
nejjednodušší nástroj pro práci a 
oceňují snadný způsob, jak naplnit 
své požadavky, aniž by se museli 
starat o spolehlivost, výkon nebo 
bezpečnost.  

Vytížení profesionálové, kteří 
ocení výkon a produktivitu a 
kupují nejnovější technologie, aby 
jejich zařízení vydržela co nejdéle 
a byla za skvělou cenu.

Uživatelé z malých podniků, 
kteří chtějí mít svá data v 
bezpečí, používají cloud a 
při výběru počítače hledají 
nejnovější bezpečnostní funkce.

bezpečí. práci.



VÝKON
Operační systém

Až Windows 10 Pro

Procesor

Až sedmá generace procesorů Intel® 
Core™ i

Úložiště

3.5” HDD (až 2T)

Volitelné SSD: M.2 SSD (až 256G)   

Paměť

Až 16 GB 2 DDR4 SODIMM 2133 MHz

Grafi ka

Až grafi ka Intel® HD 630

DESIGN
Displej

19,5" LED displej (1900×1600) a technologií TN, 
250 nitů

Rozměry

Se stojánkem pro monitor:
404 mm x 494 mm x 227 mm

Bez stojanu:
341 mm x 494 mm x 59 mm

Hmotnost

Se stojánkem pro monitor: 6,87 kg

Bez stojanu: 5,44 kg

ZABEZPEČENÍ
Zámek Kingston

Zakázat IO porty v BIOSu: USB, 
webkamera, mikrofon, zvuk

Smart USB protection v BIOSu

Zadní bezpečnostní kryt na porty

TECHNICKÉ ÚDAJE
Lenovo™ V310z AIO

Lenovo™ V310z AIO

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Přední a boční porty

Přední a horní strana:

Kryt tlačítka pro kameru a mikrofon

Boční strana:

1 x USB 3.0

1× USB 3.0 (rychlé napájení)

Čtečka karet 6v1

Combo port pro sluchátka a mikrofon

Tlačítko napájení

Tlačítko pro jas

Tlačítko mechaniky

Zadní porty

Vstup napájení

Vstup LAN

2 x USB 3.0 

2× USB 2.0

1 x HDMI-out

1 x COM +1 x LPT volitelně
(dva porty jsou spojeny)

Lenovo si vyhrazuje právo měnit nabídku produktů a specifi kace kdykoli bez předchozího upozornění. Společnost Lenovo vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila přesnost všech informací, ale není odpovědná za 
redakční, fotografi cké nebo typografi cké chyby. Všechny obrázky jsou pouze ilustrační. Pro úplnou nabídku produktů Lenovo a pravidel záruk navštivte www.lenovo.com. 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 
home. 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. Výdrž baterie (a 
doba jejího dobíjení) se bude lišit v závislosti na mnoha faktorech včetně systémových nastavení a používání. Navštěvujte www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/ pravidelně pro nejnovější informace o 
bezpečné a efektivní výpočetní technologii. ©2017 Lenovo. Všechna práva vyhrazena.
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MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezdrátová 
kombinace 

Lenovo 
Professional

Univerzální AIO 
stojánek Lenovo 

Stereo sluchátka 
Lenovo

VÝKON
Adobe Reader

CCSDK

Lenovo App Explorer

Lenovo Companion

Lenovo ID

Lenovo Settings

Lenovo Solution Centre

McAfee LiveSafe

Microsoft O�  ce 365 (kromě 
Japonska)

Microsoft O�  ce Japonsko - 2016

OKR

EKOLOGICKÉ 
CERTIFIKÁTY
EnergyStar6.1

GreenGuard

TCO

EPEAT Gold (pouze Severní Amerika)


