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VÁŠ SPOLEČNÍK V KANCELÁŘI I VENKU  

Chcete toho udělat víc? Tohle zařízení pro vás! Tenký a stylový 
ThinkPad X1 Extreme je vybaven prvotřídními funkcemi a vylepší 
váš zážitek z používání počítače. 
Provádějte náročné úkoly snadno s tímto tenkým, stylovým a 
moderním notebookem s dedikovanou grafickou kartou NVIDIA®  
GeForce®  anejnovější osmou generací procesorů Intel® Core™ i7 
vPro™. Podpora více monitorů vám pomůže usnadnit multitasking. 
Technologie rychlého nabíjení dobije notebook až na 80 % výdrže 
za pouhou hodinu, takže výdrž baterie pro vás nebude nikdy 
problém při plnění vašich cílů. 4K DHR displej s Dolby® Vision™, 
Dolby® Audio™ Premium,Dolby® Atmos™* a Adobe RGB vám 
umožní bezproblémové vytváření obsahu a další. Mějte svá data v 
bezpečí díky inovativním funkcím zabezpečení jako je kryt kamery 
ThinkShutter, rozpoznání tváře s Windows Hello a čtečka otisku prstu 
s dotykovým senzorem. 

* Pro sluchátka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokovací stanice pro 
pracovní stanice 
ThinkPad Thunderbolt™ 3 

Sluchátka do uší ThinkPad X1 



Lenovo™ ThinkPad® X1 Extreme 

VÝKON 

Procesor 
Až osmá generace procesorů Intel® Core™ i7 s 
vPro™ 

Operační systém 
Až Windows® 10 Pro 

Grafická karta 
NVIDIA® GeForce® 1050 Ti maxQ  s 
4GB GDDR5 

Kamera 
720p HD kamera s ThinkShutter nebo 
infračervená kamera 

Paměť 
Až 64GB DDR4 RAM Non ECC 2666MHz 
Duální DIMM 

Úložiště 
2 zařízení (2 x M.2 2280 PCIe TLC a 
SATA s Raid 0/1) 
Až 2 TB (2 x 1TB PCIe SSD) 

Baterie 
Až 15 hodin* 80 Wh vestavěná baterie s rychlým 
nabíjením 
* Založeno na testech MobileMark 2014. Výdrž baterie značně závisí na
nastavení, způsobu použití a dalších faktorech. 

Zvuk 
Dolby Audio™ Premium 
Dolby® Atmos™ pro sluchátka 

ZABEZPEČENÍ 

Smartcard Slot pro zámek 
Kensington™ 
Čtečka otisků prstů s dotykovým senzorem 
Windows Hello pro rozpoznání tváře Kryt 
kamery ThinkShutter 
dTPM 2.0 

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ 

WLAN 
Dvoupásmové bezdrátové připojení Intel® 
Wireless (2x2), Bluetooth® 5.0 

Vstupní/výstupní porty 
2 x USB 3.1 Gen 1 (1 x pro napájení) 
2 x Intel® Thunderbolt™ 3 USB-C 
1 x kombinovaný port pro sluchátka a mikrofon 1 x 
čtečka micro SD karet 
1 x HDMI 2.0 

Volitelné pero 
Dobíjecí pero Lenovo Pen Pro (podporované pouze s 
dotykovým displejem 4K) 

DESIGN 

Displej 
15,6“ displej s rozlišením FHD a technologií IPS, 300 nitů, 72% 
barevný gamut 
s rozlišením 4K HDR, technologií IPS, 
dotykový, 400 nitů, 100% Adobe 
barevný gamut, 10bitová hloubka 
barev 

Rozměry 
361,8 x 245,7 x 18,4mm (18,7mm dotyková verze) 

Hmotnost 
1,7kg (1,8kg dotykový) 

VYBRANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

15,6" batoh ThinkPad Professional 
Moderní, odolný a stylový notebook s mnoha funkcemi, skrytými 
kapsami a místem pro uložení tabletu je perfektní pro 
cestování. Polstrované ramenní popruhy a jedinečný design 
držáku přidávají pohodlí a ochranu. 

Sluchátka do uší ThinkPad X1 
Sluchátka přinášejí pohlcující zvuk s vyváženými basy a čistým 
zvukem. Tato sluchátka kombinují pohodlí a styl s in-line 
mikrofonem a tlačítka pro přijetí/zavěšení hovoru, a vylepší tak 
váš zážitek při používání zařízení X1. 

Dok pro pracovní stanice ThinkPad Thunderbolt™ 3 Všestranné 
a neuvěřitelně rychlé dokování Intel® Thunderbolt™ vám 
umožňuje snadný multitasking. Připojte ho k více 4K displejům, 
zpracujte náročný multimediální obsah naprosto snadno a 
přenášejte soubory ohromující rychlostí. 

DOPORUČENÉ SLUŽBY 

Lenovo™ nabízí komplexní portfolio služeb, 
podporu a ochranu vaší investice do zařízení ThinkPad® , abyste se 
mohli soustředit na vaši firmu, ne na vaše IT. 

Prémiová podpora 
Poskytuje přímý přístup ke kvalifikovaným a zkušeným technikům 
společnosti Lenovo, kteří nabízejí komplexní podporu hardwaru a 
softwaru. Poskytuje vám stálé kontaktní místo v rámci společnosti 
Lenovo, abyste zajistili, že váš problém bude profesionálně řešen 
od začátku až do konce. 

Ochrana proti náhodnému poškození (ADP) 
Služba, díky které se vyhnete nečekaným výdajům. Tato služba 
poskytuje pokrytí škod, které nespadají do záruky, např.: polití 
tekutinou, upuštění zařízení nebo poškození obrazovky. 

Rozšíření záruky až na 5 let
Tato služba s fixní cenou a obdobím pomáhá snížit náklady na 
provoz a ochrání vaši investici do zařízení. 

Poháněn procesory 
Intel® Core™ i7. Intel 
Inside®. Znamená 
výjimečný výkon. 

© 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.ZPYA/B600. Lenovo nezastupuje ani 
negarantuje jakékoliv produkty či služby třetích stran. Ochranné známky: 
Lenovo, logo Lenovo, Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, 
ThinkStation,ThinkVantage, a ThinkVision jsou 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 jsou 
ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích. 
Ostatní názvy společností, produktů a služeb mohou být ochrannými 
známkami nebo značkami služeb jiných společností. 
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