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Lenovo™ IdeaPad™ 320S je elegantní, lehký notebook se skvělým zpracováním. Přepracovaný IdeaPad 
320S představuje řadu upgradů z řady 120S, nabízí procesory AMD, ostrost HD, další paměť, širší 
možnosti ukládání a grafi ky pro bleskově rychlý výkon a prvotřídní kovový design. Je navržen tak, aby 
stylově splnil vaše požadavky na produktivitu a zábavu.

PROČ KOUPIT LENOVO IDEAPAD 
320S

320S

Virtuální realita? Zkuste 
rozšířenou realitu. Připravte 
se na úžasné zážitky při 
vykreslování prvků vašeho 
okolí do virtuálního světa. 
Ponořte se do pohlcujících 
her, ohromujícího 360° 
obsahu a ještě víc - 
jednoduše připojte Lenovo 
Explorer k zařízení IdeaPad 
320S. 

Zůstaňte připojeni 
a užijte si zábavu - 
zažijte rozšířenou 
realitu Windows 
Mixed Reality

Získejte výkon dvou 
zařízení, když vlastníte 
IdeaPad 320S s 
procesorem AMD FX-
9800P a dedikovanou 
grafi ckou kartu AMD 
Radeon™. Jsou navrženy 
tak, aby poskytovaly 
rozšířené možnosti HD 
rozlišení, dokončily práci 
rychleji, a vy jste tak 
mohli mít více času pro 
další multitasking. 

Vysoký výkon 
se zrychlenou 
grafi kou 

IdeaPad 320S je elegantní 
a překvapivě přenosný 
notebook s hmotností jen 
1,9 kg a šířkou pouze 19,9 
mm. Ať už pracujete na 
dálku nebo chcete sledovat 
fi lmy na cestách, nikdy vás 
nebude zatěžovat. 

Stylová 
přenosnost

IdeaPad 320S disponuje 
reproduktory Harman® 
s technologií Dolby 
Audio™ a rozlišením 
HD. A díky novému 
designu, který zmenšil 
dva rámečky kolem 
obrazovky, si vychutnáte 
téměř bezrámečkový 
obraz. 

Pohlcující zábava
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PRO VŠE, CO PRO VÁS ŽIVOT PŘICHYSTÁ

MALÝ, MODERNÍ A VÝKONNÝ...



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. AMD, logo AMD Arrow a jejich kombinace jsou ochranné známky společnosti Advanced Micro 
Devices, Inc. ve Spojených státech a / nebo dalších jurisdikcích. 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.
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MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezdrátová 
kompaktní myš 

Lenovo 300

Sluchátka do uší 
Lenovo 500 
Extra Bass

Lenovo Explorer

VÝKON DESIGN

1 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 se bude postupem času snižovat. Pro více 
detailů navštivte https://bapco.com/
 products/mobilemark-2014/

TECHNICKÉ ÚDAJE
Lenovo IdeaPad 320S-15ABR*, Lenovo IdeaPad 320S-15AST*

Procesor
320S-15ABR   
Procesor AMD FX-9800P Bristol Ridge
Procesor AMD A12-9720P Bristol Ridge
Procesor AMD A10-9620P Bristol Ridge

320S-15AST
Procesor AMD A9-9420 Stoney Ridge
Procesor AMD A6-9220 Stoney Ridge
Procesor AMD E2-9010 Stoney Ridge

Operační systém
Windows 10 Home

Grafi ka
320S-15ABR 
AMD Radeon™ 530

320S-15AST
AMD Radeon™ R5
AMD Radeon™ R4
AMD Radeon™ R2
AMD Radeon™ 530

Kamera/mikrofon
HD (0.3MPx) se vstupem pro mikrofon 

Paměť 
4 GB/8 GB DDR4

Úložiště
320S-15ABR
256 GB SATA SSD
500 GB/1 TB SATA HDD

320S-15AST
128 GB SATA SSD
500 GB/1 TB SATA HDD

Zvuk
Reproduktory Harman® s technologií Dolby 
Audio™ 

Baterie1

Až 6 hodin

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

verze)

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
WLAN 
1 x 1 WiFi 802.11 ac2

Bluetooth®
Bluetooth® 4.1

Vstupní/výstupní porty 
1 x Typ C™ USB 3.0 
1 x USB 3.0 
1 x USB 2.0
HDMI™ 
Čtečka karet 4 v 1
Nabíjení always-on

Displej
15,6" displej s rozlišením HD (1366x768)

Provedení
Pant otočný o 180°

Rozměry
(mm) : 362,7 × 252 × 19,9 
 

Hmotnost
Již od 1,9 kg

Klávesnice
Standardní klávesnice

Unikátní vlastnosti
Cortana
Dvoustranný úzký rámeček
Optická mechanika

Barevná provedení
Šedá

Kódy platforem 

AMD 
Bristol Ridge-L: ABL, Beema: ABM, Bristol Ridge: ABR, Carizzo-L: ACL, 
Carizzo: ACZ, Godavari: AGR, Kaveri: AKV, Stoney Ridge: ASR, 
Stoney Ridge: AST (NB), Summit Ridge: ASU

A1 B5 R
Velikost 
obrazovky 
nebo obsah 
(litry)

Platforma 
(např. ACL = Carrizo-L)

*  Příklad 
katalogového 
pojmenování 
Lenovo IdeaPad
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