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X1 TABLET (3. GEN) VYBRANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Adaptér Lenovo 65W 
USB-C DC 

CHOPTE SE KAŽDÉ PŘÍLEŽITOSTI A USPĚJTE. 

Moderní pracoviště není limitované čtyřmi stěnami. Svět je 
vaší kanceláří a vy potřebujete rychlost, výkon a odolnost, 
abyste se chopili příležitosti a zvítězili. Vysoce mobilní 
a flexibilní tablet ThinkPad® X1 je vytvořen pro optimalizovaný 
výkon. Je přetvořený s vynikajícími funkcemi a krásným 
vzhledem a můžete ho změnit v notebook díky výjimečně 
tenké klávesnici ThinkPad. A vaše data budou v bezpečí 
díky inovativním zabezpečovacím funkcím jako je Windows 
Hello se čtečkou otisku prstu s dotykovým senzorem 
a infračervená kamera. Elegantní tablet X1 vám pomůže 
k úspěchu. Lenovo Pen Pro 

Fólie na displej Lenovo pro X1 
Tablet G3 od 3M 



Lenovo™ ThinkPad® X1 Tablet (3. GEN) 

DESIGN 

Displej 
13.0" 3K displej 3000 x 2000 s Gorilla® Glass 

Rozměry 
mm: 304 x 226 x 8,9 (14,98 mm s klávesnicí) 

Hmotnost 
890 g (1,27 kg s klávesnicí) 

Pero 
Lenovo Pen Pro 

VYBRANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Adaptér Lenovo 65W USB-C DC (40AK0065WW) 
Dobijte notebook, když budete potřebovat. Tento všestranný 
adaptér je vybavený konektorem USB-C, poskytuje napájení 
12V stejnosměrným proudem pro použití v autě a napájení 
15V stejnosměrným proudem během letu. 

Fólie na displej pro větší soukromí pro X1 Tablet G3 od 3M 
Patentovaná technologie ochrany osobních údajů 3M skryje 
obrazovku v určitých úhlech, aby znemožnila ostatním vidět 
obsah displeje a aby vaše nápady zůstaly vaše. Tato fólie také 
zjemňuje odrazy světel a chrání obrazovku před poškrábáním 
a skvrnami. 

Lenovo Pen Pro 
Toto pero s technologií Bluetooth podporuje 4 096 úrovní 
citlivosti tlaku, poskytuje funkci naklonění pro stínování 
a dobíjí se pomocí rozhraní USB-C. 

DOPORUČENÉ SLUŽBY 

Lenovo™ nabízí komplexní portfolio služeb pro podporu 
a ochranu vaší investice do zařízení ThinkPad®, 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. 

Poháněn procesory 
Intel®  Core™ i7. Intel 
Inside®. Znamená 
výjimečný výkon. 

VÝKON 

Procesor 
Až osmá generace procesorů Intel® Core™ i7 
s vPro™ 

Operační systém 
64bitový Windows® 10 Pro 

Grafická karta 
Intel® HD 620 

Fotoaparát 
2Mpx přední / 8Mpx zadní s možností infračervené 
kamery 

Paměť 
Až 16GB LPDDR3 2133MHz 

Úložiště 
Až 1TB PCIe NVMe SSD 

Baterie 
Až 9.5 hodin* integrovaná zabudovaná 42Wh baterie 
* Založeno na testech MobileMark 2014. Vý drž baterie 
značně zá visí na nastavení , způ sobu použ ití a dalších faktorech. 

ZABEZPEČENÍ 

Čtečka otisku prstu s dotykovým senzorem 
Match-on-Chip dTPM 2.0 
Infračervená kamera 
Slot pro zámek Kensington® 

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ 

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

WWAN 
Integrované globální mobilní širokopásmové připojení 
LTE-A (CAT6) Sierra EM7455 nebo EM7430 

Vstupní/výstupní porty 
2 x Intel® Thunderbolt™ 3 
1 x čtečka micro SD karet 4v1 (SD, MMC, SDHC, SDXC)
1  x kombinovaný port pro sluchátka a mikrofon   
1 x slot pro nano SIM kartu  
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