
Seznamte se s revoluční první generací ThinkCentre® Tiny-in-One (TIO). Vývoj jedinečného 
provedení pokračuje. ThinkCentre Tiny-in-One je stvořen pro snadné obnovení a upgrady a určen 
pro velké podniky. Je konfi gurovatelný se všemi kompaktními počítači ThinkCentre® včetně druhé a 
třetí generace počítačů Tiny, ThinkCentre® Chromebox a ThinkCentre® Thin Client. Můžete si vytvořit 
vlastní počítač! 22 "a 24" modulární zařízení All-in-One přichází s elegantním bezrámečkovým 
designem aintegrovaným reproduktorem. 

VÝJIMEČNĚ RYCHLÝ

Poznejte unikátní všestranný All-in-One počítač

LENOVO™ THINKCENTRE® TINY-IN-ONE 22, TINY-IN-ONE 24 JSOU NEJLEPŠÍ VOLBOU PRO 

Velké podniky a organizace 
z veřejného sektoru, které 
hledají všestranný počítač s 
optimálním TCO a snadnou 
ovladatelností.

1 Hromadná zapojení, která 
vyžadují snadnou instalaci a 
úsporu prostoru.2 Organizace, které vyžadují 

výkonný a všestranný 
počítač a integrovaný zvuk.3

PROČ KOUPIT LENOVO™ THINKCENTRE® TINY-IN-ONE 22, TINY-IN-ONE 24

Kompatibilní s druhou a třetí generací 
počítačů ThinkCentre® Tiny, Chromebox a
Thin Client! Můžete si také vybrat z řady 
univerzálních stojánků a velikostí displeje.

Plně nastavitelný
Ideální pro hromadná zapojení. Tiny-in-One se 
nastavuje jen jedním jednoduchým krokem. 
Modulární design znamená, že počítač a displej 
lze aktualizovat samostatně - obnovte nebo 
upgradujte počítač v pouhém okamžiku a bez 
jakýchkoliv nástrojů!

Nastavení v pár vteřinách

Tiny-in-One II přichází s moderním novým 
bezrámečkovým displejem s technologií IPS. 
Antirefl exní technologie snižuje množství odrazů 
a zajišťuje jasný, živý obraz z jakéhokoli úhlu.

Stvořen, aby zaujal
Tiny-in-One II je dodáván s vestavěným 
zvukem, a je tak ideální pro obchodní 
komunikaci. 

Snadné konference
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TECHNICKÉ ÚDAJE

DESIGN
Displej
21,5" a 23,8" bezrámečkový displej s technologií 
IPS
(1920x1080), 16:9, 250 nitů,
antirefl exní technologie

Stojánek
ThinkCentre® TIO II Stand
Úhel naklopení: -50 / 350
Úhel natočení: +/-450
Zvednutí: Až 110 mm

VESA® mód
Ano

Zabezpečení

ZámekKensington®

Kompatibilní s
M900 Tiny / M700 Tiny / M600 Tiny
M93p Tiny / M83 Tiny / M73 Tiny / M53 Tiny
M73 Thin Client / M53 Thin Client 
ThinkCentre® Chromebox
Reproduktor
1 x 1,5W reproduktor

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Přední porty
2 x USB 3.0
1× audio

Boční porty
DisplayPort™-in
USB-in

MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Lenovo™ 
sluchátka P950

ThinkPad®  
přenosný 

zabezpečený HDD 
USB 3.0

Lenovo™ 
Univerzální 

stojánek
All-in-One 

ThinkCentre® 
prodloužený držák
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DOPORUČENÉ SLUŽBY

UPGRADY ZÁRUK - OPRAVY NA MÍSTĚ A 
DO NÁSLEDUJÍCÍHO PRACOVNÍHO DNE
Maximalizujte dobu provozu vašeho 
zařízení a tím i vaši produktivitu díky 
rychlým a spolehlivým opravám v místě 
vašeho podnikání.

ROZŠÍŘENÍ ZÁRUK (1-5 LET) 
Tato služba s fi xní cenou a obdobím 
pomáhá snížit náklady na provoz a 
ochrání vaši investici do zařízení.

OCHRANA PROTI NÁHODNÉMU 
POŠKOZENÍ
Služba, díky které se vyhnete nečekaným 
výdajům. Tato služba poskytuje pokrytí 
škod, které nespadají do záruky, např.: 

polití tekutinou, upuštění zařízení nebo 
poškození obrazovky.

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 fl exibilní označení, takže je 
vaše zařízení snadno identifi kovatelné a 
vystopovatelné.

Lenovo™ nabízí rozsáhlé portfolio služeb pro poskytnutí podpory a ochrany vaší investice 
do zařízení Think® Využijte podpory  po celou dobu používání zařízení.

1 Není dostupné ve všech oblastech.

EKOLOGICKÉ CERTIFIKÁTY
• ULE
• TCO 7.0
• TCO Edge 1.2
• EPEAT™ 
• ENERGY STAR® 7.0
• 85% PCC


