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PRO BEZPEČNÉ, SPOLEHLIVÉ A VŠESTRANNÉ 
VYUŽITÍ
Spousta podniků se dnes spoléhá na mnoho provedení zařízení 
včetně tabletů, a dává přednost těm nejspolehlivějším značkám, které 
poskytují nejlepší záruky. Lenovo Tablet 10 je pro tento účel perfektním 
zařízením.

Produktivní výkon: Je poháněn nejnovější generací procesorů Intel, 
disponuje výkonným úložištěm eMMC a dokáže spouštět více fi remních 
aplikací bez sekání.  S integrovaným perem Active Pen snadno 
zaujme uživatele. Další funkce Wake-on-LAN umožňuje vzdálené 
odstraňování problémů, šetří čas a zvyšuje efektivitu.

Kompaktní a odolný: Tablet 10 se může změnit na plnohodnotné 
zařízení díky volitelné klávesnici a dokovací stanici USB-C. Tento tablet 
je testovaný pro spolehlivost a vybavený kvalitními komponenty a vydrží 
tak každodenní zacházení. 
Kryt s certifi kátem IP přidává další ochranu. 

Zabezpečený: Pro Tablet 10 je zabezpečení prioritou. Dedikovaný 
TPM (dTPM), Windows 10 Bitlocker, čtečka otisku prstu s dotykovým 
senzorem a přístup pomocí Windows "hello" pomáhají šifrovat 
uživatelská hesla a zabraňují hackerským útokům.

PŘÍSLUŠENSTVÍLenovo Tablet 10

Odolný kryt 
Vylepšená ochrana pro notebooky 

pro vzdělávání.

Klávesnice Tablet 10 
S touto odnímatelnou klávesnicí 

můžete přeměnit tablet na notebook.

Dokovací stanice USB C
Vychutnejte si funkce pro maximální 
produktivitu včetně přenosu videí 
a dat s touto univerzální dokovací 
stanicí.

Pero Active Pen 
Ideální řešení pro přesné psaní a 
grafi ku.

Pero Active Pen 
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Klávesnice Tablet 10 
S touto odnímatelnou klávesnicí 

můžete přeměnit tablet na notebook.



Lenovo Tablet 10 je výkonný, spolehlivý a 
odolný a je tak perfektní volbou pro všechny 
firemní sektory.

Tablet 10 je poháněn nejnovější generací 

procesorů Intel, disponuje podporou pera 

Active Pen a pamětí eMMC a splňuje tak 

všechny firemní požadavky.

WLAN
Až 2x2 AC a Bluetooth® přes PCIE M.2

WWAN
Podpora 4G LTE-A

NFC
Ano

Pero
Integrované pero Active Pen

Dokovací stanice
Dokovací stanice USB-C

SOFTWARE

Lenovo PC Manager
Lenovo Application Explorer
Lenovo ID
Zkušební verze Microsoft Office 2016
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VÝKON

Procesor 
Intel® Gemini Lake  

Operační systém
Windows® 10

Grafická karta 
Integrovaná grafická karta Intel  

Paměť

Až 8GB LPDDR4 (vestavěná) 

Úložiště 
Až 128GB eMMC

Fotoaparát
2Mpx přední fotoaparát, 5Mpx zadní fotoaparát

Baterie
Až 9,9 hodin, 38Wh 

*Na základě testování pomocí MobileMark 2014.  
Výdrž baterie značně závisí na nastavení, způsobu použití a 
dalších faktorech.

Zvuk
2 x stereo reproduktory

DESIGN

Displej
Až 10.1” displej s rozlišením HD (1336 x 768) nebo 
WUXGA  
(1920 x 1200) multidotykový displej s technologií 
IPS, 300 nitů s technologií povrchu odolného proti 
otiskům 

Rozměry
261,6 x 178,4 x 10,6 mm

Hmotnost
Od 664g (s/bez klávesnice)

Klávesnice (volitelně)
Pant otočný o 135°, standardní klávesnice, 
2 tlačítka 

Ochranné kryty

Odolný kryt s certifikací IP 54

Zpevněný kryt s certifikací IP 65

Zabezpečení

Čtečka otisku prstu s dotykovým senzorem (volitelná)

dTPM

Slot pro zámek Kensington

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Vstupní/výstupní porty
1 x USB 3.1 typu A     
1 x USB 3.1 typu C     
1 x HDMI     Micro SD  
   Audio    
  Nano Sim
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