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X1 YOGA (3. GEN) VYBRANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Bezdrátová dotyková myš 
ThinkPad X1 

POKOŘTE KAŽDOU VÝZVU 

Všestrannost je klíčem k vašemu úspěchu.  Díky své 360° 
flexibilitě vás ThinkPad® X1 Yoga povede kupředu. 
Oceníte zajisté i prémiový design a skvělou odolnost. 
Krásný displej s technologií Dolby Vision™ a intenzivní 
zvuk jsou základem pro vizionářské funkce jako je Wake 
on Voice (hlasem aktivovaný digitální asistent), moderní 
pohotovostní režim a zabudované plnohodnotné pero 
ThinkPad Pen Pro. O vaše zabezpečení se postará  
Windows Hello se čtečkou otisku prstu a nový 
mechanický kryt kamery ThinkShutter.

Digitální pero 
ThinkPad Pen Pro 

Dokovací stanice 
ThinkPad Thunderbolt™ 3 



Lenovo™ ThinkPad® X1 Yoga (3. GEN) 

WLAN 
Dvoupásmové bezdrátové připojení Intel® 
Wireless (2x2AC), Bluetooth® 4.2 

WWAN 
Integrované globální mobilní širokopásmové 
připojení LTE-A Fibocom L850-GL 

DESIGN 

Displej 
14" dotykový displej s rozlišením FHD a technologií 
IPS, s rozlišením WQHD a technologií IPS, HDR 
WQHD a technologií IPS 
s Dolby Vision™ 

Rozměry 
mm: 333 × 229 × 17,05 
 13,11 × 9,01 × 0,67 

Hmotnost 
1,4 kg 

Pero 
Digitální pero ThinkPad Pen Pro 

Barvy 
Černá, stříbrná 

VYBRANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

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. 

Bezdrátová dotyková myš ThinkPad X1 (4X30K40903) _ 
Toto tenké a lehké zařízení s dvěma režimy je ideální pro 
cestování a lze jej pohodlně uložit do kapsy nebo tašky. Pomocí 
integrovaného touchpadu můžete snadno procházet prezentace. 

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

VÝKON 

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

Operační systém 
64bitový Windows 10 Pro 

Grafická karta 
Intel® UHD 620 

Fotoaparát 
720p HD kamera s ThinkShutter nebo 
infračervená kamera bez ThinkShutter, 
obě s duálními mikrofony 

Paměť 
Až 16GB LPDDR3 2133Mhz 

Úložiště 
Až 1TB PCIe SSD 

Baterie 
Až 15 hodin* integrovaná baterie 54Wh 
s rychlým nabíjením 
** Založeno na testech MobileMark 2014. Výdrž baterie 
značně závisí na nastavení, způsobu použití a dalších 
faktorech.

ZABEZPEČENÍ 

Čtečka otisku prstu s dotykovým senzorem Match-
on-Chip, infračervená kamera pro rozpoznání tváře 
ThinkShutter 
dTPM 2.0 
Slot pro zámek Kensington® 

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ 

Vstupní/výstupní porty 
2 x USB 3.0 
2 x Intel® Thunderbolt™ 3 
1 x kombinovaný port pro sluchátka a mikrofon 1 x 
čtečka micro SD karet 4v1 
(SD, MMC, SDHC, SDXC)   
1 x HDMI 
1  X  nativní ethernet 

Dokovací stanice ThinkPad Thunderbolt™ 3  
Tato dokovací stanice je perfektní pro multitasking a 
umožňuje připojení více displejů pro rozšíření pracovního 
prostoru a poskytuje 13 dalších portů pomocí jediného 
kabelu. 

Lenovo Pen Pro 
Toto pero s technologií Bluetooth podporuje 4 096 úrovní 
přítlaku, poskytuje funkci naklonění pro stínování a dobíjí 
se pomocí rozhraní USB-C. 
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