
Příště, až budete na služební cestě, nemusíte brát tablet, notebook nebo dokonce projektor. 
ThinkPad® X1 Tablet je vše v jednom! Přizpůsobte si ho volitelnými moduly jako je projektor, 3D 
kamera, dokovací stanice, nebo dodatečná kapacita baterie. Úžasně lehký a tenký ThinkPad® X1 
Tablet se spolehlivou magneticky připojenou klávesnicí pozvedne produktivitu na zcela novou 
úroveň.   

PROČ KOUPIT LENOVO™ THINKPAD® X1 TABLET

NOTEBOOK, TABLET, PROJEKTOR, 3D KAMERA... VYBERTE SI.

Lenovo™ ThinkPad® X1 Tablet

Úžasně přizpůsobivý
Přídavné moduly jako produktivita, 3D 
zobrazení a projektor vám poskytnou 
úplnou všestrannost a až 15 hodin výdrže 
baterie na jedno nabití. Vyberte si barvu 
klávesnice, která je k dispozici v červené, 
stříbrné a černé barvě.

Stvořen pro byznys
Dotyková čtečka otisků prstů nebo IR 
kamera, dálkové ovládání s vPro™, vysoká 
odolnost (dle standardů MIL-SPEC) a 
zlepšené služby dělají  ThinkPad® X1 
Tablet perfektním zařízením pro všechny 
typy podniků.  

Lehký a tenký
Je to tablet, ale také notebook, projektor a 
dokonce i 3D kamera! Je snadno přenosný, 
protože váží pouhých 1.1 kg a disponuje také 
ThinkPad® X1 Tablet klávesnicí. Toto zařízení 
je všestranné a má takový výkon, že ho 
můžete použít jakkoliv a kdekoliv.

Klasická klávesnice
ThinkPad® X1 Tablet má klasickou klávesnici 
ThinkPad® s polohovacím zařízením. Úhel 
pohledu na obrazovku je s produktivním 
modulem zcela přizpůsobitelný. 



DESIGN
Displej
12" FHD+ 2K (2160x1440) IPS, 3:2

Rozměry 
Tablet : 291.5 x 209.5 x 0.51" 

 11.45" x 8.25" x 13"

Klávesnice : 291.5 x 209.5 x 13
11.45" x 8.25" x 0.51"

Hmotnost
Tablet : začíná na 795 g 

Klávesnice :  začíná na 1.1 kg

Zabezpečení a ovládání
dTPM
vPro™ technologie
Dotyková čtečka otisků prstů
IR fotoaparát, No WiGig a No NFC1 

Moduly
Produktivní modul
5 hodin výdrž baterie, HDMI, OneLink
+ USB
Konferenční modul
60" displej ze dvou metrů
HDMI™ (in/out)
3D modul
Zadní kamera Intel RealSense™

Klávesnice/ pero4  
ThinkPad® Thin Keyboard / Stylus 

Barvy
Černá
Červená
Stříbrná

PŘIPOJENÍ
I/O porty3

WiGig
1 x USB 3.0
1 x USB Type-C Power Delivery 
Mini DisplayPort™

microSD™

Audio
Nano Sim

WLAN
2 x 2 MIMO 802.11 a/c

WWAN
Sierra Wireless EM7455 Qualcomm® 
Snapdragon™ X7 LTE-A
Huawei ME906s (4G LTE / 3G )

SPECIFIKACE

VÝKON

Procesor
Intel® Core™ m7 vPro™

Operační systém
64-bitový Windows 10 Pro
Windows 10 Home
Windows 8.1 Driver Support

Grafika
Integrovaná Intel® HD

Paměť
Až 6 GB LPDDR3

Úložiště
Až 1 TB SSD

Kamera/ mikrofon
2 MPix nebo 8 MPix s bleskem 1080p 
IR fotoaparátem, No WiGig a No 
NFC1 /Dual Array Microphone

Baterie2

Až 15 hodin v produktivním modulu 
10 hodin s tabletem a 5 hodin v 
produktivním modulu

1 Volitelný. 
2 Výdrž baterie (a doba dobíjení ) se bude lišit v 
závislosti na mnoha faktorech včetně nastavení 
systému a způsobu používání. Popis prostředí, ve 
kterém byla baterie testována bude poskytnut na 
vyžádání.
3 Také dostupné v modulech: přídavné USB 3.0, 

HDMI™, OneLink+ dokovací port.
4 Může být volitelné, záleží na konfiguraci.
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PRIORITNÍ TECHNICKÁ PODPORA5 
Udělejte vaši prioritu tou naší. Volejte 24 
hodin děnně a 7 dní v týdnu specializovaným 
technikům, využijte sledování poruch a služeb 
v oblasti správy zařízení. 

UPGRADY ZÁRUK - OPRAVY NA MÍSTĚ A 
DO NÁSLEDUJÍCÍHO PRACOVNÍHO DNE 
Maximalizujte dobu provozu vašeho PC a 
produktivitu spolehlivými, rychlými opravami 
v místě vašeho podnikání. 

ROZŠÍŘENÍ ZÁRUKY 
(1 - 5 LET) 
Tato služba s fixní cenou a obdobím pomáhá 
snížit náklady na provoz PC a ochrání vaši 
investici do zařízení.

OCHRANA PROTI NÁHODNÉMU POŠKOZENÍ 
Služba, díky které se vyhnete nečekaným 
výdajům. Tato služba poskytuje pokrytí škod, 
které nezapadají do záruky; např.: polytí tekutinou, 
upuštění zařízení nebo poškození obrazovky.

ZÁLOHA DAT
Uschovejte si data z disku v případě, že přestane 
pracovat. Tato služba vám dodá klid na duši, 
protože budete vědět, že jsou vaše cenná data v 
bezpečí. 

OZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ
Systém, který je vybaven profesionálním, 
flexibilním označením zařízení podle vašich 
specifikací, takže je PC snadno identifikovatelné a 
vystopovatelné. 

DOPORUČENÉ SLUŽBY
Lenovo™ nabízí rozsáhlé portfolio služeb pro poskytnutí podpory a ochrany investice do 
zařízení řady ThinkPad®. Využijte podpory služeb Lenovo po celou dobu používání 
zařízení.

5 Není dostupná ve všech regionech.
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