
Lenovo™ V410z AIO

DOKONČETE PRÁCI RYCHLEJI A SNADNĚJI 
Počítač typu All-in-One Lenovo V410z je připraven pro vaše podnikání. Je rychlý, výkonný a snadno 
spravovatelný a umožňuje vám rychle otevírat složky, spouštět aplikace a provádět multitasking s 
naprostou lehkostí. Tento stylový All-in-One je navržen tak, aby ukázal vaši profesionalitu díky 21.5“ 
bezrámečkovému displeji, který nabízí antirefl exní technologii, která vám umožní soustředit se jen na 
práci. Díky funkci sklápění a otočení je V410z přizpůsobitelný vašemu pracovnímu stylu a je ideální pro 
spolupráci. Je také vybaven pro kvalitní videokonference, můžete otočit fotoaparát směrem od vás, pokud 
chcete mít soukromí. To vše a k tomu energetická účinnost a vylepšená bezpečnost pro ochranu vašich 
fi remních dat - to je výkon, na který se můžete spolehnout.

PROČ KOUPIT 
LENOVO™ V410Z AIO

Antirefl exní úprava
21,5" displej disponuje 
antirefl exní úpravou, která 
díky mikročásticím pomáhá 
rozptýlit světlo a sníží 
nežádoucí odrazy, což vám 
pomůže soustředit se na 
práci.

Výjimečná paměť
Volitelná paměť Intel® Optane™ 
umožňuje ihned instalovat 
nebo otevírat aplikace, 
okamžitě otevírat soubory a 
bezproblémově přepínat mezi 
programy.

Skryjte fotoaparát, 
zachovejte si 
soukromí
Máte strach z hackování 
fotoaparátu? Jednoduše 
otočte fotoaparát směrem 
od vás, a chraňte tak své 
soukromí.

Ochrana citlivých 
dat
Lenovo Business Vantage 
zašifruje vaše data pro 
zvýšenou ochranu. S 
pouhým jedním kliknutím 
vyberte možnost vymazat 
data bez strachu, že je 
někdo obnoví.

Buďte energeticky 
efektivní
V410z AIO je energeticky 
efektivní a je držitelem 
certifi kátů Energy Star 
6.1 a GREENGUARD® - 
využívá méně energie a 
šetří vaše náklady.

Vysoký výkon
Zvyšte produktivitu zaměstnanců 
díky procesoru sedmé generace 
Intel® Core™ i. S duálním SSD a 
HDD úložištěm a volitelným M.2 
PCIe SSD jsou multimédia, grafi ka 
a další náročné úkoly naprostou 
hračkou.
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KDO POTŘEBUJE LENOVO™ V410Z AIO?
Majitelé malých fi rem, kteří hledají 
nejjednodušší nástroj pro práci a 
oceňují snadný způsob, jak splnit 
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 měla maximální přínos.

Pokud jde o zabezpečení, 
uživatelé malých fi rem 
jsou vybaveni nejnovějšími 
bezpečnostními funkcemi, které 
zajišťují bezpečné obchodní 
údaje.

Skryjte fotoaparát, Skryjte fotoaparát, 

otočte fotoaparát směrem 



VÝKON

Operační systém

Až Windows 10 Pro

Procesor

Až sedmá generace procesorů Intel® i7

Úložiště

2.5” HDD (až 1 TB)

M.2 SSD (až 256 GB)

Paměť Intel® Optane™ (až 32 GB)

1 x tenká optická mechanika 

Paměť
Až 16 GB, 2 DDR4 SODIMM, 2400MHz

Grafi ka

Integrovaná:

Intel® CoreI7 7700T : 
Intel® HD 630

Intel® CoreI5 7400T : 
Intel® HD 630

Intel® CoreI3 7100T :
Intel® HD 630

Intel® Pentium G4560T : 
Intel® HD 610

Intel® Celeron G3930T : 
Intel® HD 610

Dedikovaná:

AMD Radeon™ 530 GDDR5 2G

Kamera a mikrofon

720P+ mikrofon

Reproduktor

2 x 3W

Zdroj napájení

90W adaptér nebo 120W adaptér

ZABEZPEČENÍ
Zámek Kensington

Smart USB Protection

Zámek Bluetooth

TECHNICKÉ ÚDAJE
Lenovo™ V410z AIO

Lenovo™ V410z AIO

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Porty

2 x USB USB 3.1 první generace

4× USB 2.0

Čtečka karet 6v1

Combo port pro sluchátka a mikrofon

1 x HDMI-out

Vstup LAN

WiFi 

802.11AC 1x1 +BT4.0 Combo,

802.11AC 2x2 +BT4.0 Combo
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DESIGN

Displej

21,5" LED displej (1920×1080), 250 nitů 
(16: 9)

Vícedotykový

Volitelné Advanced In-cell Touch (AIT)

Barevná provedení

Černá nebo bílá

* Kromě Japonska

Rozměry

Se stojánkem pro monitor:
420,7 x 490,7 x 230,2 (mm)

Bez stojanu:
325,5 x 490,7 x 54 (mm)

 Hmotnost

Se stojánkem pro monitor:
6,36 kg

Bez stojánku pro monitor:
4,91 kg

SOFTWARE
Lenovo Business Vantage

Lenovo Companion

Lenovo ID

Zkušební verze Microsoft O�  ce 365

Lenovo App Explorer


