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VYSOKÁ PŘIDANÁ HODNOTA. 
PŮSOBIVÉ VÝSLEDKY. 

 

Tento stylový a spolehlivý 15“ notebook má vysokou přidanou hodnotu 
bez obětování výkonu a pomáhá vám soustředit se na řízení vašeho 
úspěšného podnikání. V130-15 je odolný a je vybaven procesory Intel® 
Core™. S impozantním designem a vestavěným zabezpečením je 
V130-15 ideální pro podporu úspěšného podnikání. 

 
Stylový design Díky modernímu designu a speciálnímu 
vzoru povrchu, jednodílnému touchpadu a pantu 
otočnému o 1800  vás zaujme na první pohled. Je 
dostupný v šedém barveném provedení. 

 
SSD: Spolu se dvěma volitelnými disky a 
nejnovějšími procesory můžete zpracovat velké 
soubory, obrázky a videa s naprostou lehkostí 

 
Displej s rozlišením FHD: V prosvícených místnostech 
nebo venku na slunci je displej s rozlišením FHD a 
antireflexní technologií dobře viditelný a šetrný k očím. 

 
Klávesnice odolná proti polití: zajišťuje, že v případě 
polití nedojde k poškození systému a přináší vynikající 
zážitek při psaní. 

 
Firmware TPM 2.0 a zabezpečená kamera: TPM 2.0 
zabraňuje manipulaci s hardwarem a mechanický kryt 
kamery zajišťuje soukromí v případě potřeby. 

 

Výhody ITDM 
Notebook Lenovo V130-15 má jednoduché nastavení a 
správu, takže se snadno zapojí a ovládá. 

 
Kryt kamery a firmware TPM 2,0 poskytují jednoduché řešení pro 
ochranu dat a možnost dvou disků přináší vyšší výkon a 
spokojenost koncového uživatele. 
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Bezdrátová myš Lenovo 510 
(PN: GX30N77996) 

 
Ergonomicky vytvořená pro snadné 
uchopení. 
Leváci i praváci ji mohou pohodlně používat 
po celý den. Ať už používáte počítač nebo 
notebook, je tato myš spolehlivá a odolná. 

Analogová stereo sluchátka Lenovo 
(PN: 4XD0K25030) 

 
Pohodlná, univerzální sluchátka s 
optimalizovanými funkcemi VoIP jsou 
dodávána s oboustrannými ušními špunty, 
které vám pomohou soustředit se na hovor 
blokováním okolního hluku. Nastavitelná 
sluchátka a 180° mikrofon poskytují vynikající 
čistotu zvuku, ať už pro VoIP nebo během 
běžných telefonních hovorů. 

Externí záložní pevný disk USB3.0 
(PN: GXB0N86633- Stříbrný / GXB0N86740- Černý) 

 
Tento externí pevný disk je precizně navržené, 
bezpečné a vysoce účinné řešení pro ukládání 
dat. Můžete si vychutnat vysokorychlostní přenos 
dat díky velkému úložnému prostoru, kdykoli a 
kdekoliv. Tenký a lehký externí pevný disk se 
snadno přenáší. Vynikající kvalita materiálů, krytu 
a disku splní vaše náročné požadavky na 
zabezpečení dat. 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
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VÝKON 

Procesor 
Intel® Core™ i5-7200U 
Intel® Core™ i3-7020U 
Intel® Pentium® 4415U 
Intel® Celeron® 3865U 

Intel® Pentium® N5000 
Intel® Celeron® N4100 
Intel® Celeron® N4000 

Paměť 
Až 12GB DDR4 

 
Úložiště 
Až 1TB 5400rpm HDD Až 
256GB SSD 
Volitelná druhá mechanika (na IKB) 

 
Optická mechanika 
Volitelné VD a/nebo RW 

Operační systém: 
Windows® 10 Pro 
Windows® 10 Home 

Grafická karta 
Integrovaná grafická karta Intel® 
AMD Radeon™ 530 2GB GDDR5 VRAM 
(Volitelně) 

Kamera 
0.3Mpx / 720p s krytkami kamery 

Zvuk 
Stereo reproduktory s technologií 
Dolby® Audio™; jeden digitální 
mikrofon 

Baterie 
30Wh až 6 hodin a s RapidCharge 
(30 minut, až 50 % kapacity; 60 
minut, až 80 % kapacity) 

 

DESIGN 

Displej 
15,6“ displej s rozlišením FHD 
(1920x1080) a antireflexní technologií 
15,6" displej s rozlišením HD (1366×768) 
a antireflexní technologií 

 
Zabezpečení 
TPM 2.0 (firmware) 
Slot pro zámek Kensington® 
MiniSaver™ Fyzická závěrka 
kamery 

Rozměry 
mm: 375 × 253 × 22,3 
  

 
Hmotnost 
Začíná na 1,8 kg 

 
Barvy 
Šedá 

 
Klávesnice a touchpad 
Plnohodnotná klávesnice odolná 
proti polití, jednodílný touchpad 

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ 

Vstupní/výstupní porty 
2 x USB 3.0 
nebo 
1 x USB 3.0 + 1 x USB 2.0 
HDMI 
Čtečka karet 4v1 
(SD, SDHC, SDXC, MMC) 
RJ45 
Audio Combo Jack 

 
LAN 
1000M 

 
WLAN 
1 x 1 AC a Bluetooth® 4.1 

 

SOFTWARE 

Lenovo Application Explorer 
Zkušební verze Microsoft 
Office 2016 

 
STANDARDNÍ ZÁRUKA 

1-2 roky základní, nebo až 3 roky 
celková (liší se podle země)   

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