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L380 VYBRANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Dokovací stanice USB-C ThinkPad 

SKVĚLÁ VOLBA  
PRO VAŠE PODNIKÁNÍ. 

Myslíte na všechno. Musíte – důležitých rozhodnutí je 
hodně. Takže být v klidu a   mít  věci  pod  kontrolou  je  
klíčem  k  úspěchu.   Proto  je  ThinkPad® L380 pro vás 
tou nejlepší volbou.  Kombinuje nejnovější osmou 
generaci procesorů Intel® Core™ i7 a vysoký výkon 
paměti a úložiště. Tento lehký a   přenosný notebook 
musíte mít. Snadno provádějte multitasking 
a spolupracujte díky  připojení Intel®, více standardním 
portům a integrované grafice Intel®  UHD 620.  
A  protože L380 poskytuje také možnost vzdálené správy 
vPro™, odolnost Mil-Spec a dlouhou výdrž baterie,  
budete mít vaše podnikání pod kontrolou a budete mít 
klid na duši.   Notebook Lenovo se dvěma 

platformami a stojánkem 
monitoru 

Bezdrátová klávesnice a myš 
Lenovo Essential 



Lenovo™ ThinkPad® L380 

VÝKON 

Procesor 
Až osmá generace procesorů Intel® Core™ i7 
s vPro™ 
Operační systém 
64bitový Windows 10 Pro 

Grafická karta 
Integrovaná grafika Intel® UHD 620 

Fotoaparát 
720p HD 

Paměť 
Až 32GB DDR4 2400MHz 2 
DIMM 

Úložiště 
Až 512GB PCIe M.2 SSD 

Baterie 
Až 12 hodin*, 45Wh 
Rychlé nabíjení (45W adaptér typu C) 

* Založeno na testech MobileMark 2014. Vý drž baterie 

Dokovací stanice 
USB 3.0; Typ C 

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.

značně zá visí na nastavení , způsobu použ ití a dalších faktorech. 

Zvuk
2 x 2W stereo, certifikát Lync, dva mikrofony

Zabezpečení
Čtečka otisku prstu s dotykovým senzorem
Match-on-Chip, dTPM 2.0
Slot pro zámek Kensington®

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Vstupní/výstupní porty 
2 x USB 3.0 (typ C) 
2 x USB 3.0 
1 x HDMI 1.4 
1 x Čtečka Micro SD karet (SD, MMC, SDHC, SDXC) 

WLAN 
Až dvoupásmové připojení Intel® AC 8265 2x2 AC 
+ Bluetooth®

NFC 
Ano (volitelně)  

DESIGN 

Displej 
13,3“ displej s rozlišením HD a technologií TN, 
s rozlišením FHD a technologií IPS, dotykový 
s rozlišením FHD a technologií IPS 

Rozměry 
mm: 322 × 224,2 × 18,8 

Hmotnost 
1,46 kg 

Barvy 
Černá, stříbrná 

VYBRANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Dokovací stanice ThinkPad USB-C 
(40A90090US) 
Toto 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. 

Bezdrátová klávesnice a myš Lenovo Essential 
(4X30M39458) 
Vychutnejte si tichá tlačítka a prvotřídní zážitek 
ze psaní s touto kombinací bezdrátové klávesnice 
a myši. Tenká 2,5zónová klávesnice s numerickou 
klávesnicí a  tlačítky pro média vám umožní mít 
ovládací prvky, které používáte nejčastěji, 
na dosah ruky a ergonomická myš podporuje 
celodenní použití. 

Stojan Lenovo Dual Platform na notebook 
a monitoro (4XF0L37598) 
Zamezte nepořádku a mějte vše zorganizované 
integrováním notebooku, doku a monitoru 
do jednoho pohodlného pracovního prostoru. 
Zvedněte monitor do ergonomické výšky 
zobrazení a uspořádejte kabely díky svorkám. 

© 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 účtu 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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