
Lenovo™ ThinkPad® 11e / YOGA™  11e 

JEDNIČKA VE SVÉ TŘÍDĚ 
Odolný a všestranný notebook, který je perfektním zařízením pro studenty. 
Notebooky jsou skvělými pomocníky při studiu, ale musí být odolné a všestranné. 11.6” ThinkPad® 11e je 
jedničkou ve své třídě. Je navržen pro studenty a učitele a disponuje výkonnými procesory Intel® Core™, 
celodenní výdrží baterie a víceúčelovým perem. Úspěšné testování odolnosti dle armádních norem MIL-SPEC 
zajišťuje, že je notebook maximálně odolný a všestranný. Studenti ho mohou použít jako plnohodnotný 
notebook či tablet, a nebo něco mezi tím. Toto zařízení je také chytrou ekologickou volbou. 

Proč koupit LENOVO™ THINKPAD® 11E / YOGA™ 11E 

Pracuje tak, jak 
studenti potřebují 
ThinkPad 11e může být použit 
jako zařízení 2v1 s dotykovou 
obrazovkou a perem pro 
interaktivní editaci a použití. 
Pak je tu také možnost 
klasického notebooku 
pro tradiční použití. 

Vysoký výkon 
Výkonné procesory Intel® 
přinášejí vynikající výkon 
spolu s integrovanou 
grafikou Intel®, 11.6” HD 
displejem, operační pamětí 
až 8 GB a širokou škálou 
možností ukládání. 

Maximálně odolný 
ThinkPad 11e úspěšně prošel 
testováním dle armádních 
norem MIL-SPEC, což 
potvrzuje jeho maximální 
odolnost. Tento notebook je 
připraven na vše od 
vyučování ve třídě až po 
používání venku. 

Ekologická volba 
Studenti a učitelé ocení 
zařízení, které je 
vyrobeno v souladu se 
standardy ochrany 
životního prostředí. Toto 
zařízení je tak chytrou 
ekologickou volbou. 

KDO POTŘEBUJE LENOVO™ THINKPAD® 11E / YOGA™ 11E? 
Studenti, kteří potřebují odolný, 
všestranný notebook s vynikajícím 
výkonem pro studium. 

Studenti a učitelé, kteří chtějí těžit 
z výhod všestranných zařízení, 
která fungují jako notebook nebo 
tablet ať už pro použití ve třídě, 
nebo při domácím studiu. 

Školy, které hledají všestranné 
a odolné notebooky, které jsou 
vyrobeny v souladu se standardy 
životního prostředí. 
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CO ZNAMENÁ THINKPAD® 

Zlatý standard 
ve spolehlivosti 
již od roku 1992 

Prémiové 
materiály a 
vrstvy 
vyztužení 

Oceněná 
ergonomická 
klávesnice 

Všechna 
provedení, která 
potřebujete 

Promyšlený design 

SPECIFIKACE 
Lenovo™ ThinkPad® 11e / YOGA™ 11e 

VÝKON 
Operační systém 
Až 64bitový Windows 10 Pro 

Procesor 
ThinkPad 11e: 
i3-7100U 
Intel® Celeron N3450 

Yoga 11e: 
i3-7100U 
i5-7200U 
Intel® Celeron N3450 

Úložiště 
128 GB SSD M.2 2280 

256 GB SSD M.2 2280 OPAL 2.0 

Paměť 
Až 8 GB DDR4 

Zvuk 
Stereo s technologií Dolby® 
Advanced Audio 

Kamera 
720P HD 

Grafická karta 
Grafika Intel® HD 

Baterie* 
42Wh 3 články 

ZABEZPEČENÍ 
dTPM2.0 

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ 
Porty 
1 x HDMI 1.4 
1 x RJ45 
2 1x USB 3.0 
1 x Čtečka karet 4 v 1 (SD, MMC, SDHC, SDXC) 
1 x 3,5 mm sdružený jack pro sluchátka 
a mikrofon 

WLAN 
Intel® 7265 2 x 2 AC s Bluetooth® 4.1 

DESIGN 

Displej 
ThinkPad 11e: 
11,6" displej s rozlišením HD (1366×768), s 
technologií AG (250 nitů) 

YOGA 11e: 
11.6” HD (1366x768) AG IPS (250 nitů) dotykový 

Rozměry 
ThinkPad 11e:  
300 mm x 210 mm x 22,3 mm 

YOGA 11e:   
300 mm x 210 mm x 22,9 mm 

Hmotnost 
1,5 kg 
Barvy 
Černá 

Pero 
ThinkPad 11e: N/A 

YOGA 11e: Volitelné pero s baterií a USB klipem 

* Založeno na testech MobileMark 2014. Výdrž baterie se liší 
v závislosti na nastavení, používání a dalších faktorech.

DOPORUČENÉ SLUŽBY MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Lenovo nabízí rozsáhlé portfolio služeb pro poskytnutí podpory a ochrany vaší investice. 
Využijte podpory služeb Lenovo po celou dobu používání zařízení. 

UPGRADY ZÁRUK— OPRAVY NA MÍSTĚ A 
DO NÁSLEDUJÍCÍHO PRACOVNÍHO DNE 
Maximalizujte dobu provozu vašeho zařízení, 
a tím i vaši produktivitu díky rychlým a 
spolehlivým opravám v místě vašeho 
podnikání. 

ROZŠÍŘENÍ ZÁRUKY AŽ NA 5 LET
Tato služba s fixní cenou a obdobím pomáhá 
snížit náklady na provoz a ochrání vaši 
investici do zařízení. 

OCHRANA PROTI NÁHODNÉMU POŠKOZENÍ 
Služba, díky které se vyhnete nečekaným 
výdajům. Tato služba poskytuje pokrytí škod, 
které nespadají do záruky, např.: polití 
tekutinou, upuštění zařízení nebo poškození 
obrazovky. 

ZÁLOHA DAT 
Uschovejte  si  data  z  disku  v  případě,  že  
disk  přestane pracovat. Tato služba vám dodá 
klid na  duši,  protože  budete  vědět,  že  
jsou  vaše  cenná data v bezpečí. 

ASSET TAGGING 
Zařízení disponuje systémem pro profesionální 
a flexibilní označení, takže je vaše zařízení 
snadno identifikovatelné a vystopovatelné. 

Dokovací stanice 
ThinkPad USB 3.0 Pro  

Laserová USB myš 
ThinkPad  

Vyztužený batoh 

Zámek kabelu 
Microsaver DS  
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