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PRO VYSOKÝ VÝKON V JAKÉMKOLIV FIREMNÍM 
PROSTŘEDÍ  

 
 
VLASTNOSTI THINKVISION® T27i-10 

 
 
 
 
Téměř bezrámečkový displej 
ThinkVision® T27i-10 disponuje 
rozlišením FHD (1920x1080), díky 
kterému získáte maximálně ostré 
zobrazení a živé barvy. Pouze 2 
mm tenké rámečky jsou užitečné 
zvláště při práci na více 
obrazovkách. 

 
 
 
 
 
 
 
POHLCUJÍCÍ ZOBRAZENÍ  

Lenovo™ ThinkVision® T27i-10 je monitor s vysokým výkonem, který vám 
poskytne zvýšenou produktivitu při práci s velkým objemem dat  
a grafickými aplikacemi.   
S širokoúhlým bezrámečkovým IPS displejem 
pro vylepšené zobrazení a s mnoha porty pro všestranné připojení 
vám ThinkVision® T27i-10 umožní využít naplno svůj  potenciál.  

 
S téměř bezrámečkovým FHD displejem s rámečky tenkými pouhé 2 
mm bude snadné propojit více displejů a užít si skvělý obraz. 
 ThinkVision® T27i-10 je vybaven mnoha porty včetně čtyř portů USB 3.0, 
VGA, DP a HDMI pro zvýšení vaší produktivity. Ergonomický stojan je 
kompatibilní s ThinkCentre Tiny a zvukovou lištou, takže můžete využít 
T27i-10 naplno. Certifikát Eye Comfort od TÜV zajišťuje, že jsou tyto 
monitory šetrné k očím, takže si užijete maximální pohodlí.   

Efektivní možnosti připojení 
Celá škála portů jako je VGA, DP a 
HDMI vám poskytne připojení, které 
potřebujete. Se čtyřmi porty USB 3.0 
můžete připojit mnoho zařízení a 
zvýšit tak svou produktivitu. 

 
 
 
 
 
 
 
Praktický design 
ThinkVision® T27i-10 je vytvořen 
pro podporu vašeho pracovního 
prostředí. Můžete snadno 
upevnit ThinkCentre Tiny pomocí 
držáku tak, jak budete 
potřebovat. Volitelná zvuková 
lišta vám umožní vystoupit z 
davu. 



ThinkVision® T27i-10 
 
 

DISPLEJ 

Velikost panelu 
27 inch 

Rozměry obrazovky (mm) 
597,89 x 336,31 

Typ panelu 
In-Plane Switching 

Podsvícení 
WLED 

Poměr stran 
16:9 

Rozlišení 
1920 x 1080 

Rozteč pixelů (mm) 
0.3110 × 0.3110 

Pozorovací úhel 
178°/ 178° 

Doba odezvy 
4 ms (extrémní režim) 6 
ms (normální režim) 

Poměr kontrastu (typický) 
1000:1 

Dynamický poměr kontrastu 
(typický) 
3M:1 

Škála barev NTSC (CIE 1931) 
72% 

Podpora barev 
16.7M 

 
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ 

Vstupní video signál 
VGA + HDMI 1.4 + DP 1.2 

 
Délka video kabelu 
1,8 m 

Výstup pro zvuk 
Ano (3,5 mm) 

 
MULTIMÉDIA 

Volitelná podpora zvukové lišty 
Ano 

 
ROZMĚRY 

Rozměry s balením (mm) 
187 x 455 x 715 mm 

Rozměry bez balení se stojánkem (mm) (nejnižší 
poloha) 
269,8 x 403,3 x 611,9 mm 

 
Rozměry bez balení se stojánkem (mm) (nejvyšší 
poloha) 
269,8 x 513,3 x 611,9 mm 

Rozměry bez balení a bez stojánku (mm) (pouze 
monitor) 
49,9 x 366,5 x 611,9 mm 

Hmotnost s balením (kg) 
Od 9,32kg 

Hmotnost bez balení (kg) 
Od 6,55kg 

Hmotnost (pouze monitor) (kg) 
Od 4,60kg 

 
SPECIÁLNÍ FUNKCE 

Antireflexní 
Ano 

 
Podpora Thin Client (Tiny) 
Ano 
(sada Tiny Clamp Bracket+VESA 
mód PN:4XF0N82412+ 
PN:4XF0N03161) 

PARAMETRY 

Úhel sklonu (dopředu / dozadu) 
-5°/30° 

Otočný úhel (vlevo / vpravo) 
-45°/+45° 

Zvednutí (maximální rozsah) 
110 mm 

Otáčení 
-90°/90° 

VESA mód 
Ano (100 mm) 

Slot pro zámek KensingtonTM  
Ano 

Uspořádání kabelů 
Ano 

Barva rámečku 
Černá 

Šířka rámečku (boční strana) 
2,0 mm 

 
OBSAH BALENÍ 

Monitor se 
stojánkem 1 x 
napájecí kabel 
1 × DP-DP kabel 
1 x USB 3.0 kabel 
Uživatelská příručka 

 
CERTIFIKÁTY 

ENERGY STAR® Rating 
7,0 

CCC 
Ano 

TCO 
7,0 

EPEAT™ 
Gold 

ULE 
Gold 

Certifikáty Windows 
Windows 7, Windows 10 

China Energy Efficiency Standard 
Tier 2 

Okolní provozní teplota 
Od 0°C do 40°C 

Eye Comfort Certification 
Ano 

 
 

 

 
 

© 2018 Lenovo. Všechna práva vyhrazena. Tyto produkty jsou k dispozici do vyprodání zásob. Zobrazené ceny mohou být změněny bez předchozího upozornění. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ceny, obraťte se na svého 
vedoucího účtu společnosti Lenovo. Lenovo nezodpovídá za typografické nebo fotografické chyby. Záruka: Pro kopii příslušných záruk napište na adresu: Warranty Information, 500 Park Offices Drive, RTP, NC, 27709, Attn: Dept. 
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ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Lenovo. Microsoft, Windows a Vista jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Intel, logo Intel, logo Intel Inside, Intel Core, Core Inside 
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Technické údaje se mohou v jednotlivých regionech lišit.  
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