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VŠESTRANNÉ ZAŘÍZENÍ NA CESTY
Lenovo™ Miix 510 je všestranné zařízení 2 v1, který můžete vzít kamkoliv.  Díky modernímu 
designu, unikátním pantům a skvělému výkonu, který zvýší vaši produktivitu, můžete Miix 510 
použít v jakékoliv situaci. Nyní je ještě snadnější zůstat připojen díky volitelnému připojení LTE – 
už nikdy se nemusíte strachovat o sílu připojení WiFi. 

PROČ KOUPIT LENOVO MIIX 510

Design, který 
uchvátí
Lidé se za vámi budou 
otáčet, když budete mít 
toto zařízení 2v1 
s propracovanými panty. 
S jednodílným designem 
z hliníku a FHD dotykovým 
displejem vám Miix 510 
pomůže vystoupit z davu.

Skvělá kvalita 
přehrávání
Miix 510 je lehký tablet s 
operačním systémem 
WIndows a 12.2" FHD 
displejem. Navíc si vychutnáte 
kvalitní fotografie se zadním 
5MPx fotoaparátem, a můžete 
je poté upravovat, pokud 
připojíteklávesnici, nebo 
využijete pera Lenovo™Active 
Pen.  Ať už pořizujete 
fotografie, koukáte se na filmy, 
hrajete hry nebo surfujete      
na webu, zamilujete si 
flexibilitu, kterou vám 
poskytuje tablet, který můžete 
přeměnit na vysoce 
produktivní notebook.

Vynikající výkon

Lenovo™ Miix 510 přichází  
s vysokým výkonem pro 
zvýšení produktivity a 
rychlým úložištěm, které 
otevírá programy v jednom 
okamžiku. Prezentace tak 
dokončíte rychleji a získáte 
čas před další schůzkou. 
S prémiovou volitelnou 
podsvícenou klávesnicí 
s 1.5mm zdvihem kláves 
budete mít pocit, že píšete 
na notebooku. Klávesnice je 
také vyztužena fólií, která 
slouží k ochraně obrazovky, 
když jste na cestách.

Zůstaňte připojeni
Díky volitelné podpoře LTE 
je Miix 510 optimalizován pro 
VoIP, kdekoliv právě jste.  
Vše vypadá lépe na 2MPx 
webkameře se dvěma vstupy 
pro mikrofon s redukcí 
okolního hluku a rozhraním, 
které zachová zvuk vašich 
konverzací s rodinou a přáteli 
krystalicky čistým. 
7,5hodinová1 výdrž baterie 
vám poskytne připojení po 
celý den.
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dEsIGN
displej
12.2" FHD (1920x1200),  
320 nitů s Gorilla® Glass

Rozměry
Tablet
(mm) : 300 x 205 x 9.9
S klávesnicí
(mm) : 300 x 205 x 15.9

Výška 
Tablet : 9.9 
S  klávesnicí                          : 15.9 

Hmotnost
Tablet : začíná na 880 g
S klávesnicí      : začíná na 1,25 kg

Klávesnice / pero
Klávesnice s PTP Inbox,  
Podsvícená klávesnice2;
Lenovo Active Pen2

Barvy
Platinová stříbrná
Ebenová černá

• Lenovo ID
• Microsoft Office zkušební verze
• User Guide Common Tool
• Microsoft Office 365 AFO Patch
• Lenovo App Explorer
• Lenovo CCSDK
• Lenovo WRITEit
• Yandex 

PŘIPOJENÍ
WlAN 
WiFi 802.11 ac + Bluetooth® 4.0;
4G LTE2 Category 4

Konektory
1 x USB 3.1 (Type-C3)
1 x USB 3.0 (Always-On nabíjení) 
Audio Combo Jack
microSD™ čtečka karet (pouze pro WiFi SKU)

PŘEDINSTALOVANÝ sOftWARE

spECIfIKACE
Lenovo™ Miix 510-12IKB*

VÝKON
procesor
Až sedmá generace procesorů Intel® Core™ 
i7  

Operační systém
Až Windows 10 Pro

Grafika
Integrovaná grafika Intel® HD 520

Kamera a mikrofon
Přední : 2MPx s fixním ostřením
Zadní : 5MPx s automatickým ostřením; 
Dva vstupy pro mikrofon

Paměť
Až 8 GB LPDDR4

Úložiště
Až 1 TB PCIe SSD 

Audio
Integrované stereo reproduktory 
s technologií Dolby®
Baterie
39 Wh; až 7,5 hodiny1 

Kódy platofrem Intel®     
Haswell: IHW, Broadwell: Ibd, Broadwell U: Ibu, Skylake: IsK, Skylake U: Isu, Kaby Lake: IKb, 
Cannonlake: ICN, Bay Trail: Iby, Braswell: IbR, Cherry Trail: ICR, Apollo Lake: IAp, Gemini Lake: IGM
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* Případ katalogového 
pojmenování lenovo 
Miix
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1 Všechna tvrzení o výdrži baterie jsou přibližná a 
založená na testování MobileMark® 2014. Aktuální 
výsledky se mohou lišit a záleží na mnoho faktorech jako 
je nastavení produktu, používání, software, operační 
podmínky, bezdrátovém připojení, nastavení správy, jasu 
displeje a dalších. Maximální kapacita baterie se bude 
postupem času snižovat. Pro více informací navštivte 
https://bapco.com/ products/mobilemark-2014/.

2 Volitelné.
3 Povolené DP, DC.
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Lenovo 
Active Pen

Lenovo USB-C 
adaptér

Lenovo 500 2.0 
Bluetooth® reproduktor

MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Myš Yoga Lenovo 500 Extra Bass 
In-ear sluchátka

http://www.lenovo.com
http://www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/



