
NOTEBOOK E490

ThinkPad E490 je tenký, lehký a disponuje 
prvotřídní kovovou konstrukcí – ideální volba 
pro profesionály, kteří potřebují být produktivní 
i na cestách. Tenčí design a úzké rámečky, 
až 8. generace procesorů Intel® CoreTM i7 WHL, 
volitelné druhé úložiště a porty USB 3.1 vylepšují 
uživatelský zážitek. Dedikovaný čip TPM 
a Windows Hello s volitelnou čtečkou otisku prstu 
s dotykovým senzorem* nabízejí vylepšené 
zabezpečení. S legendární odolností zařízení 
ThinkPad je notebook E490 skvělou volbou 
pro každodenní použití.

PRO ZVÝŠENÍ 
PRODUKTIVITY 
KDYKOLIV 
A KDEKOLIV. 
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Účelné provedení: moderní design, jemná kovová úprava, nízká 
hmotnost, úzké rámečky a malé rozměry - díky těmto vlastnostem je 
ThinkPad E490 snadno přenosný a je perfektní volbou pro uživatele, 
kteří často cestují. 

Vynikající výkon: až 8. generace procesorů Intel® CoreTM i7 WHL 
s volitelnou grafikou AMD Radeon™ RX 550X, pamětí Intel® Optane™ 
a dvěma SOIDMM* pro skvělou odezvu. S dvěma úložišti* si užijete 
rychlejší výkon s SSD a získáte větší kapacitu HDD pro ukládání 
multimédií. 

Pohodlné připojení: port USB-C je kompatibilní s nejnovější generací 
zařízení a nabízí všestranné připojení jedním konektorem pro snadný 
multitasking. 

Uživatelský komfort: antireflexní displej s rozlišením FHD* s technologií 
IPS nabízí vynikající zobrazení. Plnohodnotná ergonomická podsvícená 
klávesnice* se dobře používá i za slabého osvětlení. 

Vynikající konferenční hovory: Webová HD kamera s mikrofonem 
s certifikátem Skype for Business a stereo reproduktory Dolby® 
Advanced Audio ™ umožňují bezproblémové webové konference 
a vylepšené schůzky 

Výhody zařízení 

Produktivní: 
Tenký, lehký a poháněný vysoce výkonnými procesory 
pro vylepšenou produktivitu i na cestách. 

Zabezpečený: 
Dedikovaný čip TPM 2.0 šifruje citlivá data a Windows Hello 
se čtečkou otisku prstu s dotykovým senzorem* zabezpečuje 
přístup do počítače.  

Odolný: 
Spolehlivý notebook s legendární odolností zařízení ThinkPad 
pro použití v kanceláři. 

* Volitelně



Příslušenství

Bezdrátová klávesnice a myš 
Lenovo Essential 
(PN: 4X30M39458) 

Tuto odolnou klávesnici a myš lze zapojit 
do jakéhokoliv USB portu s maximální spolehlivostí. 
Odolná, vodotěsná membrána zvládá náhodné polití 
bez rizika omezení výkonu, tiché klávesy 
a ergonomická myš navíc poskytují pohodlí 
pro celodenní použití. 

Dokovací 
 
stanice

(PN: 40A90090US) 

Univerzální dokovací řešení zajišťuje vysoký výkon pracovní stanice. 
Splňte všechny vaše potřeby v oblasti produktivity, včetně přenosu 
videa, dat a kabelové sítě, a to vše při nepřetržitém napájení notebooku 
prostřednictvím odolného portu USB-C 

Batoh ThinkPad Active Backpack 
(PN: 4X40L45611, 4X40E77337) 

Batoh ThinkPad Active Backpack je vyroben 
z výjimečně lehkého nylonu odolného proti vodě 
a poškození a má spoustu místa pro váš notebook 
i příslušenství. Je kompatibilní s notebooky Lenovo 
ThinkPad do šířky až 15,6".  



* Volitelně
** Založeno na testech MobileMark 2014. Výdrž baterie značně závisí na nastavení, způsobu použití a dalších faktorech.

© 2018 Lenovo. Všechna práva vyhrazena. Tyto produkty jsou k dispozici do vyprodání zásob. Zobrazené ceny mohou být změněny bez předchozího upozornění. Pokud máte 
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VÝKON 

Procesor 
Až osmá generace procesorů Intel® CoreTM i7 
WHL 

Operační systém 
64bitový Windows 10 Pro 

Grafická karta 
Integrovaná: Dedikovaná grafika Intel®: AMD 
Radeon™ RX 550X, 2GB VRAM 

Kamera a mikrofon 
720p s dvoupásmovým mikrofonem 
s certifikátem Skype 

Paměť 
Až 32 GB (2 DIMM) DDR4 
Paměť Intel® Optane™* až 16 GB 

Úložiště 
Až 512 GB PCIe M.2 SSD 
Až 500 GB (7200 RPM) 
2 TB (5400 RPM) 2.5 SATA HDD 
Duální úložiště* 

Baterie 
Až 13 hodin** 45Wh baterie 

AC adaptér 
45W nebo 65W s rychlým nabíjením 

Zvuk 
Dva mikrofony s certifikátem Skype 
for Business 
Stereo reproduktory Dolby® Advanced AudioTM  

ZABEZPEČENÍ 
Dedikovaný čip TPM 2.0 
Čtečka otisku prstu s dotykovým 
senzorem* s Windows Hello 
Slot pro zámek Kensington™ 

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ 

Vstupní/výstupní porty 
1 x USB-C (USB 3.1/DP 1.2/PD 3.0) 
2 x USB 3.1 
1 x USB 2.0 
HDMI 1.4b 
RJ45 
Slot pro Micro SD kartu 
Kombinovaný port pro mikrofon a zvuk 

WLAN 
Až Intel® 2 x 2 11ac 
BluetoothTM 4.x 

Dokování 
USB-C 
Dokovací stanice USB 3.0 
Dokovací stanice USB 3.0 Ultra 

DESIGN 

Displej 
14" displej s rozlišením FHD (1920x1080) 
a technologií IPS 
s antireflexní úpravou 
14" displej s rozlišením HD (1366×768) 
a antireflexní úpravou 

Rozměry 
MM: 329 × 242 × 19,9 

MM: 329 × 242 × 21,9 

Hmotnost 
Od 1,84kg 

Plnohodnotná podsvícená klávesnice a touchpad* Precision 

Barvy 
černá 
Stříbrná 

PŘEDINSTALOVANÝ SOFTWARE 
Lenovo Vantage 
Lenovo Migration Assistant 
McAfee® LiveSafe™ (zkušební verze) 
Zkušební verze Microsoft Office 

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 
Poskytuje přímý přístup ke kvalifikovaným a zkušeným technikům 
společnosti Lenovo, kteří nabízejí komplexní podporu hardwaru a softwaru. 
Poskytuje vám stálé kontaktní místo v rámci společnosti Lenovo, abyste zajistili, 
že váš problém bude profesionálně řešen od začátku až do konce. 

Ochrana proti náhodnému poškození (ADP) 
Služba, díky které se vyhnete nečekaným výdajům. Tato služba poskytuje 
pokrytí škod, které nespadají do záruky, např.: polití tekutinou, upuštění zařízení 
nebo poškození obrazovky. 

Rozšíření záruky až na 5 let
Tato služba s fixní cenou a obdobím pomáhá snížit náklady na provoz a ochrání 
vaši investici do zařízení. 




