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T480s VYBRANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Profesionální pouzdro 
Lenovo TopLoad 

Bezdrátová myš 
ThinkPad Essential 

VYTVOŘEN PRO MOBILNÍ VÝKON 

Při práci potřebujete notebook, na který se můžete 
stoprocentně spolehnout. ThinkPad® T480s je lehký, tenký 
a zaručeně vás nikdy nezklame. Je poháněn procesory 
Intel® Core™ i7, které splní všechny vaše potřeby. 
Vychutnejte si připojení Intel® Thunderbolt™ 3, skvělou 
grafiku Intel® a Dolby® Audio Premium™, které vám 
pomohou dostat vaši práci na vyšší úroveň. 
O zabezpečení se vám postará čtečka otisku prstu, 
Windows Hello s infračervenou kamerou a mechanický 
kryt kamery ThinkShutter. Díky nim udržíte vaše data 
v maximálním bezpečí a budete mít klid na duši, ať už jste 
kdekoli. 

Fólie Lenovo Laptop Privacy 

pro větší soukromí  



Lenovo™ Thinkpad® T480s 

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. 

Poháněn procesory 
Intel®  Core™ i7. Intel 
Inside®. Znamená 
výjimečný výkon. 

VÝKON 

Procesor 
Až osmá generace procesorů Intel® Core™ i7 
s vPro™ 

Operační systém 
Až 64bitový Windows® 10 Pro 

Grafická karta 
Grafika Intel® HD 620 nebo 
NVIDIA® GeForce® MX150 s 2GB GDDR5 

Fotoaparát 
720p HD kamera s ThinkShutter nebo 
infračervenou kamerou bez ThinkShutter 
Obě se duálními mikrofony 

Paměť 
Až 24GB DDR4 2400 Mhz 

Úložiště 
Až 1TB SSD PCIe SSD 

Baterie 
Až 13.5 hodin*, integrovaná 57Wh baterie 
** Založeno na testech MobileMark 2014. Výdrž baterie 
značně závisí na nastavení, způsobu použití a dalších 
faktorech.

Zvuk 
Dolby® Audio Premium™

ZABEZPEČENÍ 

Čtečka otisku prstu s dotykovým senzorem 
Match-on-Chip, infračervená kamera pro 
rozpoznání tváře 
dTPM 2.0 

Čtečka čipových karet 
Slot pro zámek Kensington® 

DESIGN 

Displej 
14" displej s rozlišením FHD a technologií IPS, 
dotykový s rozlišením FHD a technologií IPS, 
s rozlišením WQHD a technologií IPS 
Hmotnost 
1,32 kg 

Rozměry 
mm: 331 × 226,8 × 18,45
13,03 × 8,92 × 0,72  

Barvy 
Černá, stříbrná 

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ 

Vstupní/výstupní porty 
1 x Intel® Thunderbolt™ 3 
1 1 x USB-C 
2 x USB 3.0 
1 x Čtečka karet 4v1 (SD, MMC, SDHC, SDXC) 
1 x sdružený konektor pro sluchátka a mikrofon 
1 x HDMI 
RJ45 

WLAN 
Dvoupásmové bezdrátové připojení Intel® Wireless (2x2), 
Bluetooth® 4.1 

WWAN 
Integrované bezdrátové globální mobilní širokopásmové 
připojení PTE-A (CAT9) Sierra EM7565 s modemem 
Qualcomm® Snapdragon™ X16 LTE 

VYBRANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Profesionální pouzdro Lenovo TopLoad (4X40E77323) 
Toto elegantní a odolné pouzdro nabízí moderní designové prvky, 
včetně funkcí usnadňující checkpoint, které vám pomohou projít 
kontrolami na letištích bez problémů. Tento výrazný design 
uschová  váš notebook pro vyšší ochranu. Skryté bezpečnostní 
kapsy na zadním panelu a polstrované měkké místo uchová vaše 
cennosti v bezpečí. 

Bezdrátová myš ThinkPad Essential (4X30M56887) 
Tento moderní a stylový design pro cestování nabízí výjimečnou 
kvalitu v moderním bezdrátovém řešení pro moderní kancelář. 
A když pracujete na cestách, tato kompaktní myš vám poskytne 
vynikající přenosnost a perfektní ergonomiku. 

Fólie na displej Lenovo pro větší soukromí od 3M (0A61769) 
Chraňte svá citlivá data pomocí této patentované 3M technologie 
z mikrovlákna. Pouze ti, kteří jsou přímo před displejem, vidí čistý 
obraz a fólie zůstane na svém místě, i když je váš notebook 
zavřený. 

© 2017 Lenovo. Všechna práva vyhrazena. Tyto produkty jsou k dispozici do vyprodání zásob. 
Zobrazené ceny mohou být změněny bez předchozího upozornění. Pokud máte jakékoliv 
dotazy týkající se ceny, obraťte se na svého vedoucího túču společnosti Lenovo. Lenovo 
nezodpovídá za typografické nebo fotografické chyby. Záruka: Pro kopii příslušných záruk 
napište na adresu: Warranty Information, 500 Park Offices Drive, RTP, NC, 27709, Attn: Dept. 
ZPYA/B600. Lenovo nezastupuje ani negarantuje jakékoliv produkty či služby třetích stran. 
Ochranné známky: Lenovo, logo Lenovo, Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, 
ThinkStation, ThinkVantage, a ThinkVision jsou ochranné známky nebo registrované ochranné 
známky společnosti Lenovo. Microsoft, Windows a Vista jsou registrované ochranné známky 
společnosti Microsoft Corporation. Intel, logo Intel, logo Intel Inside, Intel Core, Core Inside 
jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní názvy 
společností, produktů a služeb mohou být ochrannými známkami nebo značkami služeb jiných 
společností.
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