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NOTEBOOK L390

ThinkPad L390 kombinuje výkon 
podnikové úrovně s přenosností. 
Nejnovější generace procesorů Intel® 
a vysoce výkonná paměť vám poskytují 
výkon pro náročné úkoly. Navíc, lehké 
provedení, všestranné možnosti 
připojení a dlouhá výdrž baterie vám 
umožňují udělat víc, ať už jste kdekoliv. 



NOTEBOOK L390 

Vyšší výkon: 8. generace procesorů Intel® spolu s pamětí DDR4 a 
úložištěm PCIe SSD nabízejí vysoce responzivní výkon pro snadný 
multitasking. 

Vynikající připojení: více možností připojení jako je USB 3.0, USB-
C, HDMI a slot pro SD kartu vám umožňuje rozšířit možnosti vašeho 
zařízení připojením dalších periferií naprosto bez problémů. 

Moderní design: ThinkPad L390 je vytvořen pro maximální 
přenosnost. S tloušťkou jen 18,8 mm a hmotností pouze 1,5 kg 
je ideální pro profesionály na cestách. 

Výjimečný design: 13,3" FHD displej s technologií IPS nabízí široké 
pozorovací úhly pro kompletní zobrazení obsahu při práci s velkým 
objemem dat nebo sledování videa. Navíc nabízí dotykový displej a 
antireflexní panel pro lepší uživatelský komfort. 

Výhody zařízení

Zabezpečení 
Funkce jako dTPM 2.0 šifruje vaše data, čtečka otisku prstu s dotykovým 
senzorem umožňuje bezpečné přihlášení a slot pro zámek Kensington™ 
zajistí,  
že budou vaše podniková data a soukromí uživatelů v bezpečí. 

Odolnost 
Toto zařízení bylo testováno dle armádních specifikací MIL-
SPEC, je spolehlivé a disponuje legendární odolností zařízení 
ThinkPad pro použití kdekoliv. 

Správa 
Intel® vPro™ pro vylepšenou správu umožňuje IT týmům 
spravovat zařízení na dálku. 



Příslušenství

Kompaktní bezdrátová 
myš Lenovo Essential 
(PN: 4Y50R20864) 

Vychutnejte si kompaktní ergonomický oboustranný 
design této vysoce výkonné myši s optickým senzorem. 
Rychlá, snadná a přesná. Nabízí vysoce přesné rozlišení 
1000 dpi a je odolná. 

Dokovací stanice
 (PN: 40A90090US)

Univerzální dokovací řešení zajišťuje vysoký výkon pracovní 
stanice. Splňte všechny vaše potřeby v oblasti produktivity, 
včetně přenosu videa, dat a kabelové sítě, a to vše při 
nepřetržitém napájení notebooku prostřednictvím odolného portu 
USB typu C. 

Batoh ThinkPad Essential 
(PN: 4X40E77329) 

Batoh Essential je vytvořen pro mobilní uživatele, 
kteří ocení lehký a funkční batoh, který nabízí 
nekompromisní kvalitu. Tento batoh se může 
pochlubit ochrannou přihrádkou pro notebook 
ThinkPad (až 15,6"), ergonomickými ramenními 
popruhy a skrytou bezpečnostní kapsou 
pro ochranu cenností. 



Notebook ThinkPad L390 

VÝKON 

Procesor 
Až osmá generace procesorů Intel® i7 
Procesory Intel® Core™ vPro™ i5 
Procesory Intel® Core™ i3 
Procesory Intel® Celeron® 

Operační systém 
Windows 10 Pro 64bitový 

Grafická karta 
Integrovaná Intel® HD 

Kamera 
720p HD 

Paměť 
Až 32 GB DDR4 (2 DIMM) 

Úložiště 
Až 512 GB PCIe SSD 

Baterie 
Až 14 hodin*, 45Wh baterie 

AC adaptér 
Typ C 65 W (podporuje rychlé nabíjení) 

Zvuk 
2 x 2 W stereo, certifikát Lync 
Dolby® Premium Audio 
Dva mikrofony 

ZABEZPEČENÍ 
Čtečka otisku prstu s dotykovým 
senzorem Match-on-Chip 
dTPM 2.0 
Slot pro zámek KensingtonTM  

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ 

Vstupní/výstupní porty 
2 x USB 3.0 (typ C) 
2 x UBS 3.1 
1 x HDMI 1.4 
1 x Čtečka Micro SD karet 
(SD, SDHC, SDXC) 
Mini RJ-45 

WiFi 
Až dvoupásmové připojení Intel® AC 
9560 2x2 AC Bluetooth® 

NFC 
Ano 

Dokování 
Dokování USB 3.0 
Dokování typu C 

DESIGN 

Displej 
13,3" displej s rozlišením FHD 
(1920x1080) s technologií IPS 
dotykový s antireflexním panelem 

Rozměry 
321,8 × 224,2 × 18,8 mm 

Hmotnost 
Od 1,45 kg 

Standardní a podsvícená klávesnice 
(volitelná) s bílým LED podsvícením 

Barvy 
Černá 
Stříbrná

DOPORUČENÉ SLUŽBY 
Lenovo nabízí komplexní portfolio služeb pro 
podporu a ochranu vaší investice do zařízení 
ThinkPad, abyste se mohli soustředit na vaši firmu, 
ne na vaše IT. 

Prémiová podpora 
Vyhněte se telefonním nabídkám a odstraňování problémů 
pomocí návodů a získejte přístup k profesionálním technikům 
s odbornými znalostmi potřebnými pro rychlou diagnostiku a 
řešení problémů. 

Ochrana proti náhodnému poškození (ADP) 
Tato služba poskytuje pokrytí škod, které nespadají do záruky, 
např. polití tekutinou, upuštění zařízení nebo elektrické přepětí. 
Tato služba s fixní cenou a obdobím pomáhá snížit náklady na 
nečekané opravy a ochrání vaši investici do zařízení. 

Rozšíření záruky 
Získejte služby s fixní cenou a obdobím, které odpovídají 
životnímu cyklu vašeho zařízení a vašemu rozpočtu. 
Nákupem rozšíření záruky v době nákupu ušetříte 15–30 % 
z ceny za nákup oproti zakoupení rozšíření až po záruce. 

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