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irmy, které hledají cenově 
dostupný, přenosný počítač 
s plně škálovatelným výkonem 
a rozsáhlou nabídkou vlastností

1
estovatele, kteří hledají výkonný 

notebook s celodenní výdrží 
baterie a vlastnostmi, které 
usnadní připojení a spolupráci

2 irmy a jednotlivce, kteří hledají 
výkonný notebook za skvělou 
cenu, který je ideální pro 
velkoplošné používání

3
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Všechna 
provedení, 
která potřebujete

41
latý standard 

ve spolehlivosti již 
od roku 1 2

2
Premiové materiály 
se zesílenými vrstvami. 

Oceněná 
ergonomická 
klávesnice

5
Promyšlený design

Notebook Lenovo™ ThinkPad  L460 / L560

  .
Škálovatelný výkon. Optimalizace pro spolupráci.

Notebooky L460 / L560 přicházejí s výkonem stolního počítače a mobilitou notebooku. Jsou 
poháněny šestou generací procesorů Intel  ore™ i s technologií vPro™ a splní tak i vysoké 
nároky. Odolný design, rozšířené vlastnosti pro spolupráci a podniková úroveň zabezpečení 
vám dovolí být produktivní celý den, a to díky až 12,5 hodinám výdrže baterie na jedno nabití. 
Skvělá cena a úžasné vlatstnosti dělají z L460 a L560 ideální zařízení, které splňují požadavky 
současného byznysu.
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Teď nebo později můžete upgradovat paměť 
až na 2 , což vám pomůže při budoucích 
softwarových upgradech vašeho L460 nebo 
L560.

O   
Díky Microsoft Skype™ s duálním VoIP 
systémem můžete pořádat telekonference 
s vynikajícím zvukem i v tak hlučném 
prostředí jako je například letiště.

O    

Odolný design odolá otřesům a L460 i L560 
byly úspěšně testovány, aby vydržely nápor až 
200 ml vody, takže se v případě polití vyhnete 
zbytečným výdajům. 

  
Snadno použitelná čtečka otisků prstů 
a Trusted Platform  Module TPM  nabízejí 
vysokou úroveň zabezpečení, aby splnily i 
vysoké nároky na bezpečnost.
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L460
Intel  ore™ i  6500  
Intel  ore™ i5 6 00  
Intel  ore™ i5 6200  
Intel  ore™ i  6100
Intel  eleron  55  

eleron  55  speciální nabídka  
L560

E N

L460
14  D 1 66 6  s antirefle ní technologií 
14  D 1 20 10 0  IPS, s antirefle ní 
technologií
L560
15.6  D 1 66 6  s antirefle ní technologií 

15.6  D 1 20 10 0  IPS, s antirefle ní 
technologií

L460 
mm    2 5  24.

L560
mm    255  2 .6

L460  začíná na 1.  kg

L560  začíná na 2.  kg
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DVD

O EN
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J45

Mini DisplayPort™

V
tečka karet 4 v 1
.5 mm sluchátka/mikrofon

Smart ard eader1

tečka otisků prstů1

press ard2

N1

N
L460
Intel  Snowfield Peak vPro™ 2  2 a/c  

luetooth  4.1
Intel  Snowfield Peak Non vPro™ 2  2 a/c  

luetooth  4.1
roadcom  2  2 a/c  luetooth  4.1

L560
Intel  260 2  2 a/c vPro™  luetooth  4.1 
Intel  260 2  2 a/c Non vPro™  luetooth  4.1 
ThinkPad  2  2 a/c  luetooth  4.1

N
L460
Sierra EM7445 (LTE-A)
Huawei ME906s (LTE)

L560
Sierra EM7445 (LTE-A) - NA
Huawei ME906s (LTE) - EMEA
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nastavení systému a způsobu používání. Popis prostředí, ve kterém byla baterie testována bude poskytnut na vyžádání.
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dělejte vaši prioritu tou naší. Volejte 24 hodin 
děnně a  dní v týdnu specializovaným 
technikům, využijte sledování poruch a služeb v 
oblasti správy zařízení.

UPGRADY ZÁRUK - OPRAVY NA MÍSTĚ A DO 
NÁSLEDUJÍCÍHO PRACOVNÍHO DNE 
Ma imalizujte dobu provozu vašeho P  a 
produktivitu spolehlivými, rychlými opravami v 
místě vašeho podnikání.

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

OCHRANA PROTI NÁHODNÉMU POŠKOZENÍ 
Služba, díky které se vyhnete nečekaným výdajům. 
Tato služba poskytuje pokrytí škod, které nezapadají 
do záruky  např.  polytí tekutinou, upuštění zařízení 
nebo poškození obrazovky.

ZÁLOHA DAT  
schovejte si data z disku v případě, že přestane 

pracovat. Tato služba vám dodá klid na duši, protože 
budete vědět, že jsou vaše cenná data v bezpečí.

OZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ  
Systém, který je vybaven profesionálním, fle ibilním 
označením zařízení podle vašich specifikací, takže je 
P  snadno identifikovatelné a vystopovatelné.

4 Není dostupná ve všech regionech.
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ThinkPad  S  .0 
Pro dokovací stanice 

ltra tenká 
klávesnice a myš

ThinkVision  
1 22s  

.5 mm Lenovo™ 
Stereo sluchátka

 

Intel ore™ i5 6 00  
Intel ore™ i5 6200  
Intel ore™ i  6100  
Intel eleron 55  

eleron  55  procesor speciální nabídka

O  
ž indows 10 Pro

L460
Intel  D grafika 520 / MD o Pro adeon™

5 s 2  DD  V M 

L560
Intel  D grafika 520 / Intel  D grafika 510

20p D kamera

L460  až 2 
L560  až 16 

DD 500  / 1 T  5400 rpm 
DD 500  200 rpm 
ybrid DD 500     

SSD 12   / 1 0  / 1 2  / 240  / 
256  / 512  

Stereo s technologií  Dolby  dvanced udio™

B
L460  až 12.5 hodin
L560  až .5 hodin

1 Volitelné.
2 Pouze na L560.
     Výdrž baterie a doba dobíjení  se bude lišit v 

závislosti na mnoha faktorech včetně nastavení 

systému a způsobu používání. 

DOPORUČENÉ SLUŽBY
Lenovo™ nabízí rozsáhlé portfolio služeb pro poskytnutí podpory a ochrany investice do 
zařízení řady ThinkPad®. Využijte podpory služeb Lenovo po celou dobu používání zařízení.
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http://www.lenovo.com/safecomputing



