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NEKOMPROMISNÍ FLEXIBILITA PRO VÁŠ 
ÚSPĚCH 

Lenovo™ ThinkCentre® Tiny-in-One 3 (TIOGen3) 
disponuje prémiovým, přizpůsobivým designem   
s bezrámečkovou obrazovkou a elegantním, prostorově 
úsporným panelem a pozvedá modulární zařízení na novou 
úroveň.  30° náklon nastavitelného stojánku a otočení o 90° 
vyhoví všem vašim požadavkům – od tradičního použití u 
stolu až po poslech hudby a přehrávání prezentací. Zvolte 
možnost s dotykovou HD kamerou a ještě vylepšete 
jedinečný modulární design.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stereo sluchátka Lenovo 

 
Bezdrátová klávesnice a myš Lenovo 
Professional 



Lenovo™ ThinkCentre® TIOGen3 
 

MOŽNOSTI MODELŮ 

Velikost panelu 

TIO22Gen3 

TIO22Gen3 Touch-

TIO24Gen3 

Dotykový TIO24Gen3 
 

Kamera 

1080p pro TIO24Gen3 

720p pro TIO22Gen3 

Zvuk 
Vnitřní reproduktor 

 
Zabezpečení 
Zámek Kensington (uzamkne TIO a Tiny) 
Režim vypnutí kamery pro větší soukromí 

 
Porty 

Přední 
USB 3.1 1. generace na boku 

Připojení k počítači 
Konektor 3v1 

Otáčení 
Po směru hodinových ručiček od 0° do 90° (díky tomu 
může být Tiny čelem dolů) VESA mód 
Uspořádání kabelů 

 
ZVÝŠENÁ PRODUKTIVITA 

TIOGen3 disponuje certifikátem Eye Comfort, který chrání 
zrak a udržuje zdraví očí. S obrazovkou se sníženou 
intenzitou modré barvy s antireflexní technologií uživatelé 
netrpí takovou únavou očí, bolestmi hlavy a rozmazaným 
viděním. 

 
MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Bezdrátová klávesnice a myš Lenovo Professional (4X30H56796) 
Moderní a stylová plnohodnotná klávesnice a myš nabízejí 
vynikající kvalitu s moderním bezdrátovým řešením. Tato 
tenká, třízónová klávesnice s čísly má tichá tlačítka s okamžitou 
odezvou a poskytuje prvotřídní zážitek při psaní. Tlačítka pro 
média vám umožní mít ovládací prvky, které používáte 
nejčastěji, na dosah. Ergonomická plnohodnotná myš poskytuje 
pohodlí a podporu pro celodenní použití. 

Zabezpečený pevný disk Lenovo (4XB0M13805) 

DOPORUČENÉ SLUŽBY 

Lenovo™ nabízí komplexní portfolio služeb pro podporu a ochranu 
vaší investice do zařízení ThinkCentre®, 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. 

Upgrade záruky 
Upgrady záruky umožňují zákazníkům měnit dobu odezvy a úroveň 
služby tak, aby vyhovovala všem požadavkům a 
mohou být zakoupeny při nákupu hardwaru nebo během období 
základní záruky. 

Zaslání poštou 
Než produkt opustí továrnu, může společnost Lenovo vložit do každého 
balení uživatelskou příručku. To by mohlo být nápomocné pro 
koncového uživatele nebo si uživatel může nechat zaslat instrukce pro 
zapojení vlastních systému poštou. 

Režim monitoru 
DP vstup / USB vstup 

 
Podpora 

Tiny 2, Tiny 3, Tiny 4, Chromebox 

S ověřováním pomocí PIN kódu na klávesnici a šifrováním   
military úrovně tento disk eliminuje hrozbu ztráty 
dat, když zařízení přenášíte. S kapacitou 8TB 
dalšího pevného disku budou vaše data v 
bezpečí. 

 
 

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

a thin client (prodáváno 
samostatně) Stereo sluchátka Lenovo  (4XD0K25031)      výjimečný výkon. 

Stojánek 

Úhel sklonu (dopředu / 
dozadu) 
-5� / 30� 

Otočný úhel (vlevo / vpravo) 
+/- 45� 

Zdvihnutí 
110 mm 

Sluchátka v kanceláři jsou klíčovou součástí moderního 
pracovního dne, kdy hovory VOIP nahrazují tradiční 
telefonní služby a šetří tak společnosti vysoké 
telekomunikační náklady. Tyto sluchátka jsou vybavena 
mono nebo stereo designem, nastavitelnou čelenkou a 
Boom Arm s 180° mikrofonem. 

 
© 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. 
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ThinkVantage, a ThinkVision jsou ochranné známky nebo registrované ochranné 
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