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ELEGANTNÍ ZAŘÍZENÍ 2V1, KTERÉ JE CHYTŘEJŠÍ 
NEŽ KDY PŘEDTÍM
Díky vynikající přenosnosti a flexibilitě vyhovuje Lenovo™ Miix 520 všem vašim potřebám. Cítíte se 
kreativní? Vezměte Lenovo Active Pen 2 a pište nebo kreslete přímo na obrazovce nebo dokonce 
editujte 3D objekty naskenované z vašeho okolí. Potřebujete zjednodušit den? Cortana vám pomůže - 
umí reagovat na vaše příkazy ze vzdálenosti až 4 metrů.  Máte dlouhé prostoje? Odpojte klávesnici 
a Miix 520 se stane 12" multimediálním tabletem s ohromujícím zobrazením a prostorovým zvukem. 
Díky výkonnému čtyřjádrovému procesoru a LTE je Miix 520 perfektním společníkem v každé situaci.

PROČ KOUPIT  LENOVO MIIX 520 

Intuitivní všestrannost
Miix 520 je elegantnější než kdy 
předtím a výjimečně tenký a snadno 
přenosný. Má moderní tělo z hliníkové 
slitiny ve dvou sofistikovaných 
barevných provedeních, unikátní pant 
inspirovaný páskem hodinek z 256 
částí, které jsou odolné a flexibilní, a 
ergonomickou klávesnici, která má 
i funkci fólie na displej pro ochranu 
obrazovky, když jste na cestách.

Miix 520 přináší bezprecedentní 
výkon v zařízení 2v1. Díky 
čtyřjádrovému procesoru Intel® 
a úložišti PCIe SSD s pamětí až 
1 TB si užijete vynikající výkon a 
odezvu, rychlé spouštění systému 
a rychlejší přenos dat kdekoliv. 
Navíc s kapacitou paměti až 16 
GB budete moci používat více 
aplikací, větší programy a větší 
soubory bez obav ze zpoždění.

Miix 520 přichází s volitelnou 
čtečkou otisku prstu pro 
rychlejší a bezpečnější 
přihlášení. Cortana, vaše osobní 
hlasem ovládaná digitální 
asistentka, která je připravena 
odpovědět na vaše otázky, 
otevírat aplikace a nastavit 
připomenutí, vás vyslechne, ať 
už jste kdekoliv  v místnosti. 

Zjednoduší vám život Prvotřídní výkon 

Kreativita bez hranic 
Lenovo Active Pen 2 a Windows 
Ink otevírají dveře do světa 
kreativních a časově úsporných 
klávesových zkratek. S několika 
dotyky pera na obrazovce můžete 
publikovat updaty a komentáře na 
sociálních médiích, odpovědět na 
e-maily, generovat trasy pomocí
Bing Maps a mnoho dalšího. Navíc
s volitelnou kamerou WorldView
můžete nyní skenovat objekty ve
3D, editovat je, překrývat je na 2D
fotografii, znovu uspořádat jejich
tvar a odeslat je do 3D tiskárny.
Vytvářet, zachytit a sdílet nebylo
nikdy jednodušší.

520 



Lenovo si vyhrazuje právo měnit nabídku produktů a specifi kace kdykoli bez předchozího upozornění. Společnost Lenovo vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila přesnost všech informací, ale není odpovědná za redakční, 
fotografi cké nebo typografi cké chyby. Všechny obrázky jsou pouze ilustrační. Pro úplnou nabídku produktů Lenovo a pravidel záruk navštivte www.lenovo.com. Lenovo nezastupuje ani negarantuje jakékoliv produkty či 
služby třetích stran. Ochranné známky: Níže jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Lenovo: Lenovo, logo Lenovo, IdeaPad, IdeaCentre, YOGA a YOGA Home. Microsoft, Windows a Vista 
jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside logo, Intel vPro, Itanium, 
Itanium Inside, Pentium, Pentium Uvnitř vPro Inside, Xeon Xeon Phi, a Xeon Inside jsou ochrannými známkami společnosti Intel Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo dalších zemích. Ostatní názvy společností, 
produktů a služeb mohou být ochrannými známkami nebo značkami služeb jiných společností. Výdrž baterie a doba jejího dobíjení se bude lišit v závislosti na mnoha faktorech včetně systémových nastavení a používání. 
Navštěvujte www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/ pravidelně pro nejnovější informace o bezpečné a efektivní výpočetní technologii. ©2017 Lenovo. Všechna práva vyhrazena. 

VÝKON
Procesor
Osmá generace čtyřjádrových procesorů Intel® 

procesorů Intel®  Core i7
Osmá generace čtyřjádrových procesorů Intel® 

procesorů Intel®  Core i7

Sedmá generace procesorů Intel® Core™ i3

Operační systém
Windows 10 Home

Grafi ka
i7/ i5: Grafi ka Intel® HD 620
i3 : Grafi ka Intel® HD 520

Fotoaparát 
Přední : 5MPx s automatickým zaostřením
Zadní : 5MPx s automatickým zaostřením; 

8MPx s automatickým a kamerou WorldView 1
Mikrofon
2× přední mikrofon
2× boční mikrofon

Paměť 
4 GB/8 GB/16 GB DDR4

Úložiště
128 GB/ 256 GB/ 512 GB/ 1 TB PCIe SSD 

Zvuk
2 x reproduktory, s technologií Dolby Audio™

Baterie
Až 7,5 hodin výdrže 2 podle MobileMark 2014  

DESIGN
Displej
12,2" dotykový displej s rozlišením FHD 
(1920x1200) a technologií IPS

Provedení 
Odnímatelné 2v1

Rozměry
Tablet
(mm) : 300 × 205 × 9,9

S klávesnicí
(mm) : 300 × 205 × 15,9

Tenkost (mm)
Tablet : 9,9 
S klávesnicí : 15,9   

Hmotnost
Tablet : Začíná na 880 g
S klávesnicí : Začíná na 1,26 kg

Klávesnice  
Podsvícená11,5 mm zdvih

Touchpad
PTP se skleněným krytem

Barvy
Platinová
Šedá

Unikátní vlastnosti
Windows Hello přes čtečku otisku prstu1
Cortana s dálkovým mikrofonem
Windows 3D pro interakci s 3D objekty1
Digitální pero Lenovo1
LTE1

PŘEDINSTALOVANÝ 
SOFTWARE
• Lenovo App Explorer
• Lenovo Companion 3.0 – Update ovladače
• Lenovo ID
• Lenovo Settings
• McAfee LiveSafe™ (30denní zkušební verze)
• Microsoft Offi  ce 365 (30denní zkušební

verze) 

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
WLAN 
2 x 2 WiFi 802.11 ac

LTE
Ano1

Konektory
1 x USB Typ C™
1 x USB 3.0
Audio Combo Jack
Čtečka SD karet3
Slot pro kartu SIM4

TECHNICKÉ ÚDAJE
Lenovo™ Miix 520-12IKB*

Kódy platforem 

Intel
Apollo Lake: IAP, Broadwell: IBD, Braswell: IBR, Broadwell: IBW, Baytrail: IBY, Cannonlake: ICN, 
Haswell: IHH, Kabylake: IKB, Skylake H: ISH, Skylake: ISK, Skylake U: ISU, Skylake Y: ISY, Skylake Z: ISZ
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Platforma 
(např. ACL = Carrizo-L)
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ce
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íc

*  Příklad katalogového 
pojmenování Lenovo 
Miix
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1 Volitelné 

2 Všechna tvrzení o výdrži baterie jsou přibližná a založená 
na testování MobileMark® 2014. Aktuální výsledky se mohou 
lišit a záleží na mnoha faktorech, jako je nastavení produktu, 
používání, software, operační podmínky, bezdrátové 
připojení, nastavení zpráv, jasu displeje a dalších. Maximální 
kapacita baterie bude postupem času klesat. Pro více 
informací navštivte https://bapco.com/

products/mobilemark-2014/
3 WiFi SKU.
4 LTE SKU.
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Lenovo 
Active Pen 2

MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Myš Lenovo 
Yoga™

Lenovo USB-C SSD


