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Bezdrátová klávesnice a myš 
Lenovo Professional 

Vychutnejte si tichá tlačítka a 
prvotřídní zážitek ze psaní s touto 

kombinací bezdrátové klávesnice a 
myši. Tenká 2,5zónová klávesnice s 

numerickou klávesnicí a tlačítky 
vyhrazenými pro média vám 

umožňují mít ovládací prvky, které 
nejvíce používáte, na dosah ruky a 

ergonomická myš je ideální pro 
celodenní použití. 

 
 

 
VYSOKÝ VÝKON. PRVOTŘÍDNÍ FUNKCE. 
ThinkCentre M920z v provedení AIO je výkonné řešení pro zvýšení produktivity, 
které vám ušetří čas i prostor. Vytváření graficky náročného obsahu a provedení 
náročných úkolů jsou hračka díky 23,8“ 
bezrámečkovému FHD displeji s antireflexní technologií. Výkonné procesory Intel® 
Core™, vysokorychlostní paměť DDR4 a další působivé funkce jako Smart Power on, 
režim Eye Comfort a 
otočná kamera - to vše v tomto AIO, které prošlo testy dle armádních specifikací 
MIL-SPEC a skvěle se hodí do jakéhokoliv pracovního prostředí. 

 
Robustní zabezpečení: TPM 2.0 šifruje vaše data pro 
lepší zabezpečení. Bezpečně se přihlaste k zařízení pomocí vaší tváře 
díky Windows Hello přes kameru RGBIR. Smart USB Protection založené 
na systému BIOS povoluje přístup pouze vybraným USB zařízením pro 
zamezení narušení bezpečnosti dat. 

Kompaktní a praktický design: Získejte více prostoru s 
bezrámečkovým displejem s rozlišením FHD - ušetří až 8 % místa v 
porovnání s rámečkovými AIO. Také díky stojanu 
Ultra Flex III můžete ThinkCentre M920z otáčet a naklánět do pozice, 
která vám vyhovuje. 

Snadné připojení: ThinkCentre M920z v provedení AIO přichází s řadou 
předních i zadních portů pro snadný přístup. S USB 3.1 typu C můžete 
přenášet data ohromující rychlostí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zámek kabelu KensingtonTM 

MicroSaver DS 2.0 

Zámek kabelu KensingtonTM 

Microsaver DS umožňuje spravovat 
bezpečnost zařízení v rámci 

organizace. Zámek kabelu pomáhá 
zabránit krádežím a zvyšovat 

ochranu koncových zařízení pro 
notebooky, dokovací stanice, stolní 

počítače a panely monitorů. 

  Analogová stereo sluchátka Lenovo 
Univerzální sluchátka, optimalizovaná 
pro VOIP, vám pomohou soustředit se 
na hovor. Perfektní doplněk AIO, 
notebooků, pracovních stanic, stolních 
počítačů a tabletů - oboustranná 
sluchátka vám pomohou soustředit se 
na hovor pomocí redukce okolního 
hluku. Poskytují také vynikající pohodlí, 
krásně sedí a mají čistý zvuk při VOIP i 
běžných telefonních hovorech. 



AIO ThinkCentre M920z 
 

VÝKON 

Operační systém 
Až 64bitový Windows 10 Pro 

 
Procesor 
Až osmá generace 
Intel® Core™ i7 

Úložiště 
2.5” HDD (500GB/1TB) 
2.5” OPAL 2.0 SSD (256GB) 
M.2 SSD (128GB/256GB/512GB/1TB) 
M.2 paměť Intel® Optane™ (16GB/32GB) 
Tenká optická mechanika  Rambo/DVD 
ROM 

Paměť 
Až 32GB DDR4 2666MHz 2 x 
SODIMM 

Kamera 
Inteligentní webová kamera s otočením v 
několika směrech (ve směru hodinových 
ručiček od 0° do 180°, vzhůru 
a dolů od -25° do 25°) 
Design ThinkShutter pro ochranu soukromí 
1080p/digitální vstup 
RGBIR/digitální vstup pro SpB 

 
Zvuk 
3W x 2 s technologií Dolby 

 
Grafická karta 
Integrovaná grafika Intel® 

 
Napájecí adaptér 
150W  90% pro integrovanou grafickou 
kartu 

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ 
 

Boční porty 
1 x USB 3.1 typu A 1.generace 
1 x USB 3.1 typu A 2.generace 
(1 s rychlým napájením) 
1 x USB 3.1 typu C 1.generace 
Sluchátka a Jack pro mikrofon 
Čtečka karet 3v1 (volitelně) 

Zadní porty 
4 x USB 3.1 typu A 1.generace s 
podporou USB Smart Power On 1 x 
volitelný sériový port  
DP in a out combo 1 
x LAN 
1 x Power AC  in 

 
Rozšiřující slot 
1 x WiFi 
1 x M.2 

 
Bezdrátový 
2 x 2 ac vPro s BT Combo 2 x 
2 ac s BT Combo 
1 x 1 ac s BT Combo Volitelně 
WiFi a Bluetooth 

LAN 
1  Gigabit  (10/100/1000)  
vestavěný 

DESIGN 

Displej 
23.8” WVA WLED, 1920x1080 s 
rozlišením FHD 
250nitů (ES7.0) 

 
Obrazovka 
FHD, bezrámečkový 

 
Dotykový 
10bodový dotykový displej s 
antireflexní technologií 

Rozměry Pouze 

systém 
Vícedotykový, bez stojanu, 
bez kamery 
542 x 349 x 46mm/6,3kg 

 
Bez vícedotykového displeje, bez 
stojanu, bez kamery 
542 x 349 x 46mm/6,1kg 

 
Vícedotykový displej, se stojanem 
UltraFlex III, bez kamery 
542 x 444 x 252mm/8,8kg 

 
Bez vícedotykového displeje, se 
stojanem UltraFlex II!, bez kamery 
542 x 444 x 252mm/8,6kg 

 
Vícedotykový displej, plně 
funkční stojánek pro monitor, 
bez kamery 542 x 405 x 
245mm/8.54kg 

 
Bez vícedotykového displeje, funkční 
stojánek pro monitor, bez kamery 
542 x 405 x 245mm/8,3kg 

Balení 
 

Se stojanem UltraFlex III 
780 x 520 x 195mm/2,45kg 

 
S funkčním stojánkem pro monitor 
655 x 540 x 195mm/1,9kg 

 
Stojánek 

 
Funkční stojánek pro monitor 
úhel naklopení od -5° do 45° 
úhel otočení 90° 
Přizpůsobitelná výška až 110mm 

 
Stojánek UltraFlex III 
úhel naklopení od -5° do 70° 
úhel otočení 90° 
Přizpůsobitelná výška až 136mm 

 
Možnost bez stojánku pro SpB 
Ano 

 
VESA mód 
Ano 

 
Snadné použití (přístup bez použití nářadí) 
Zadní kryt 
HDD 
Paměť 
Stojánek 

MIL-SPEC 
Ano, 9 položek 



 
 

ZABEZPEČENÍ 

HW TPM 2.0 
Slot pro zámek 
Kensington™ Zámek 
kamery 
Smart USB Protection založené na 
systému BIOS, zakázání USB portů 
(individuální); přepínač 
neoprávněného vniknutí 
Computrace 

 
SOFTWARE 

Lenovo Vantage 
Zkušební verze Microsoft® Office 2016 
LinkedIn® 
Skype for Business 
Cortana 3.1 Premium 

 
EKOLOGICKÉ CERTIFIKÁTY 

EPEAT™ Gold 
Energy Star®️ 7.0 
TCO 
RoHS 65% 
PCC ICE 
Eye-Comfort (volitelně) Low 
Blue Light 
Low Noise 

DOPORUČENÉ SLUŽBY 

Záloha dat 
Uschovejte si data z disku v případě, že disk přestane pracovat. 
Tato služba vám dodá klid na duši, protože budete vědět, že 
jsou vaše cenná data v bezpečí. 

Označení zařízení 
Zařízení disponuje systémem pro profesionální a flexibilní 
označení, takže je vaše zařízení snadno identifikovatelné a 
vystopovatelné. 

Rozšíření záruk (1-5 let) 
Tato služba s fixní cenou a obdobím pomáhá snížit náklady na 
provoz a ochrání vaši investici do zařízení. 

 
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. 

 
Likvidace zařízení 
Recyklujte a likvidujte hardwarové prostředky 
odpovědně prostřednictvím kontrolovaných zařízení 
Lenovo. Webový portál poskytuje spolehlivou a 
konzistentní zkušenost pro zákazníky. 

Zaslání poštou 
Než produkt opustí továrnu, může společnost Lenovo vložit 
do každého balení uživatelskou příručku. To by mohlo být 
nápomocné pro koncového uživatele nebo 
si uživatel může nechat zaslat instrukce pro zapojení 
vlastních systému poštou. 

Zapojení Lenovo Cloud  
Uživatelé mohou bezpečně stáhnout a spustit řešení 
Lenovo InPlace Migration přímo z infrastruktury Lenovo 
Cloud. 

Správa systémového obrazu 
Lenovo ITC bude čtvrtletně proaktivně spravovat a 
aktualizovat přizpůsobení systému zákazníka. Správa 
zahrnuje: instalaci oprav hotfix pro operační systém; 
aktualizace nainstalovaných aplikací; všechny 
nezpracované operační systémy nebo úpravy aplikací; 
přidání nebo aktualizace plných sad ovladačů (až čtyři 
modely); obnovení ovladače pro stávající hardwarové 
modely; individuální aktualizace ovladačů pro odstranění 
problémů. 
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