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Firmy a profesionály, kteří 
hledají noeook podnikové 
úrovně, který je lehký, tenký a 
vysoce mobilní.

1 Uživatele, kteří chtějí jedinečnou 
mobilní produktivitu, 
zabezpečení podnikové úrovně 
a skvělé vlastnosti připojení.

2 Kohokoliv, kdo chce tenký, 
lehký a výkonný notebook s 
celou škálou vlastností, které 
zvyšují produktivitu a pohodlí.

3

CO ZNAMENÁ THINKPAD®

Všechna provedení, 
která potřebujete41 Zlatý standard 

ve spolehlivosti již 
od roku 1992

2 Prémiové materiály se 
zesílenými vrstvami 3 Oceněná 

ergonomická 
klávesnice

5 Promyšlený design 

Notebook Lenovo™ ThinkPad® T460p 

Mobilní zařízení podnikové úrovně.
Lehký a tenký notebook se skvělým výkonem stvořený pro byznys

ThinkPad® T460p kombinuje výkon podnikové úrovně s odolností MIL-SPEC – nabízí tak jedinečnou 
spolehlivost. Je poháněn šestou generací procesorů Intel® se standardním napětím a přináší tak 
skvělý výkon, zatímco dedikovaná grafika zvládne náročné aplikace s naprostou lehkostí. T460p 
disponuje rozšířenými vlastnostmi připojení a dokování a optickou mechanikou. Tento skvěle 
přenosný notebook mění definici podnikového výkonu.

PROČ KOUPIT NOTEBOOK LENOVO™ THINKPAD® T460p 

Snadno rozšiřitelný
Kdykoliv budete potřebovat vyšší výkon, 
upgradujte paměť až na 32 GB DDR4.

Skvělý výkon 
T460p je poháněn čtyřjádrovými procesory 
Intel® Core™ řady H, které přinášejí vynikající 
výkon, který je až 1,7x vyšší než u procesorů 
Intel® Core™ řady U.

Extrémní odolnost
Nenechte nic stát v cestě vaší produktivitě. 
T460p by úspěšně testován dle armádních 
standardů MIL-SPEC a dokáže tak odolat 
i polití 500 ml vody. 

Zabezpečení podnikové úrovně
Čtečka otisků prstů a Smart Card Readers s 
Trusted Platform Module (TPM) chrání před 
neoprávněným přístupem do zařízení, takže 
můžete vzít váš ThinkPad® kamkoliv.



PŘEDINSTALOVANÝ 

SOFTWARE 
Produktivita
• Microsoft Office 365
• Lenovo™ Settings 3.0
• Lenovo™ SHAREit
• Lenovo™ REACHit
• Lenovo™ WRITEit

• Lenovo™ Companion 
Zabezpečení a podpora

• McAfee® (30denní testovací lhůta

I/O porty
3 x USB 3.0
RJ45
Mini DisplayPort™

HDMI™

4 v 1 čtečka karet
3.5 mm sluchátka/mikrofon
Smart Card Reader1

Dotyková čtečka otisků prstů
WWAN1

WLAN
Intel® Snowfield Peak vPro™ (8260NGW M) + 
Bluetooth® 4.1 
Intel® Snowfield Peak WiFi 2 x 2 a/c Non-
vPro™ (8260NGW MNV) + Bluetooth® 4.1 
Broadcom® 2 x 2 a/c + Bluetooth® 4.1

WWAN
Sierra EM7455
Huawei ME906S

Bluetooth®

Bluetooth® 4.1

DESIGN
Displej
14" FHD (1920x1080) IPS, s antireflexní 
technologií
14" WQHD (2560x1440) IPS

Rozměry
(mm) : 339 x 235 x 24.4

Hmotnost
Začíná na 1.8 kg

Klávesnice
Podsvícená klávesnice

Barva
Černá

SPECIFIKACE

VÝKON
Procesor
Intel® Core™ i7-6820HQ 
Intel® Core™ i7-6700HQ 
Intel® Core™ i5-6440HQ 
Intel® Core™ i5-6300HQ 

Operační systém

Windows 10 Pro (Windows 8.1 ovladače) 
Windows 7 Professional
Grafika

Intel® integrovaná nebo
NVIDIA® GeForce® 940MX

Kamera
720p HD kamera

Paměť
Až 32 GB DDR4 

Úložiště
HDD : 1 TB 5400 rpm, 9.5 mm, 

500 GB 7200 rpm, 7 mm
SSD : 128 GB / 180 GB / 192 GB / 240 GB / 

256 GB / 512 GB SATA
SSD : 256 GB PCIe

Audio
Dolby® Home Theater® v4

Baterie2

Až 12 hodin (72 WHr)
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MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ThinkVision® 
řada T

ThinkPad® 
profesionální tenká

brašna

ThinkPad® 
mechanická 

dokovací stanice

Ultra tenká 
klávesnice a myš

PRIORITNÍ TECHNICKÁ PODPORA3

Udělejte vaši prioritu tou naší. Volejte 24 hodin 
denně 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.

1 Volitelné.
2 Výdrž baterie (a doba dobíjení ) se bude lišit v
závislosti na mnoha faktorech včetně nastavení 
systému a způsobu používání. 

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.

3 Není dostupná ve všech regionech.

http://www.lenovo.com/safecomputing



