
Lenovo™ ThinkPad T570

CELODENNÍ VÝKON PRO VYŠŠÍ PRODUKTIVITU 
Skvělý výkon v odolném, ultratenkém designu. 

Díky ThinkPadu T570 budete produktivní, mobilní a vždy připojení.
V dnešním světě otevřeném pro podnikání budete potřebovat notebook, který s vámi dokáže udržet krok.  
ThinkPad T570 je ideální! Je poháněn sedmou generací procesorů Intel® Core™ a  má dostatek paměti. Tento 
15,6" notebook vydrží v chodu po dobu 16 hodin na jedno nabití. Má také SSD úložiště pro vyšší výkon a 
disponuje časově úspornými funkcemi včetně zabezpečené čtečky otisku prstu a funkce rozpoznání obličeje. To 
vše a k tomu navíc již legendární spolehlivost a podpora zařízení ThinkPad.

PROČ KOUPIT 
LENOVO™ THINKPAD T570

Snadná správa
T570 snadno nastavíte, 
provedete upgrady 
a jednoduše zabezpečíte 
svá data. Od běžných 
uživatelů až po techniky - 
tyto obchodní notebooky 
usnadňují život každému 
uživateli.

Skvělá výdrž 
baterie
Se dvěma bateriemi a 
technologií Power Bridge 
vydrží T570 až 21 hodin 
provozu na jedno nabití, 
což vám dává větší 
flexibilitu a nemusíte hledat 
zásuvku, když jste na 
cestách.

Méně je více
Díky Microsoft Windows 10 
Pro Signature Edition se 
můžete rozloučit 
s nechtěnými zkušebními 
verzemi, aplikacemi a 
dalšími zbytečnostmi.  
Seznamte se s rychlejším 
notebookem!

Zapomněli jste 
heslo? Stačí se 
usmát
Díky Windows Hello a jeho 
vyspělé technologii 
rozpoznávání obličeje a 
otisku prstu nemusíte 
zadávat heslo. Stačí úsměv 
do kamery nebo dotknout 
se snímače otisku prstu 
a rychle a bezpečně se 
přihlásíte.

Zábava a produktivita 
na cestách
S hmotností pouhých 2,04 kg a 
profilem tenkým jen 19,95 mm 
vám T570 poskytuje vynikající 
přenosnost a skvělý výkon. 
Ideální pro práci na cestách 
nebo sledování filmů.

Výkon, na který se 
můžete spolehnout
S odezvou a efektivitou sedmé 
řady procesorů Intel® Core™ 
přepínejte mezi oblíbenými 
aplikacemi bez námahy a 
zvyšte svou produktivitu a 
užívejte si zábavu.
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KDO POTŘEBUJE LENOVO™ THINKPAD T570?
Uživatelé, kteří ocení výhody 
výkonného zařízení s dlouhou výdrží, 
na které se mohou spolehnout.

Uživatelé, kteří jsou méně nároční 
na technologie a jen chtějí 
spolehlivé zařízení, které jim 
pomůže dokončit práci.

Profesionálové, kteří zvládají více 
úkolů najednou, a proto požadují 
skvělý výkon v kombinaci 
s vysoce odolným designem, 
který zajistí bezproblémovou 
práci na cestách.



DESIGN
Displej
15.6’’ HD TN 250 nitů,  
15.6’’ FHD 250 nitů, IPS 
15.6’’ FHD 250 nitů, IPS LCLW (on-cell) 
Touch 15.6’’ UHD 300 nitů, IPS

Rozměry

Přední: 365.8 mm x 252.8 mm x 19.95 mm 

Zadní: 365.8 mm x 252.8 mm x 20.2 mm

Hmostnost
Bezdotykový: 2,04 kg

Dotykový: 2,05 kg

Barvy
Černá

Lenovo™ ThinkPad T570

ZABEZPEČENÍ
dTPM2.0

Dotyková čtečka otisku prstu

PŘIPOJENÍ
I/O porty
1 x HDMI port, 1 x RJ45 Port, 1 x Audio Jack,  
3 x USB 3.0, 1 x dokování, 1 x Intel® Thunderbolt™ 
3

WLAN
802.11ac 2 x 2 Intel® 

Non Intel®  2 x 2 AC card

WWAN
Optional (Qualcomm® Snapdragon™ X7 LTE-A 
(Sierra Wireless EM7455)) /

Intel® XMM™ 7160 (Fibcom L831-EAU)

WiGig
Spolu s WWAN anténou**

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

 ** U infračervené kamery není podporována

Společnost Lenovo vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila přesnost všech informací, ale není odpovědná za fotografické nebo typografické chyby. Všechny obrázky mají pouze ilustrační účel. Specifikace 
produktů Lenovo: Pro kompletní specifikace produktů Lenovo navštivte www.lenovo.com. Lenovo nezastupuje ani negarantuje jakékoliv produkty či služby třetích stran. Ochranné známky: Lenovo, 
Lenovo logo, IdeaPad, OneKey, VeriFace a New World. New Thinking, Microsoft, Windows a Vista jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Intel, Intel logo, Intel Inside, Intel Core, 
Ultrabook a Core Inside jsou registrované známky společnosti Intel Corporation v USA a jiných zemích. Další názvy firem, produktů a služeb mohou být ochranné známky nebo známky služeb jiných 
firem. ©2016 Lenovo. Všechna práva vyhrazena.
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SPECIFIKACE
Lenovo™ ThinkPad T570

VÝKON
Operační systém
Až 64bitový Windows 10 Pro

Procesor
Až sedmá generace procesorů        

Intel® Core™ i7-7600U

Úložiště
500GB 7200 RPM 7mm HDD 
1TB 5400 RPM 7mm HDD 
1TB 7200 RPM 7mm HDD 
2TB 5400 RPM 7mm HDD 
128GB SATA 2.5” 7mm 
128GB SATA MLC M.2 2242-D3 
180GB OPAL2 SATA 2.5” 7mm 
256GB OPAL 2.O PCIe-NVMe TLC M.2 
2280-S3 (TLC only) 
512GB OPAL 2.0 PCIe-NVMe TLC M.2 
2280-S3 (TLC only) 
1024GB OPAL 2.0 PCIe-NVMe TLC M.2 
2280-S3 
16GB Intel® Optane™ PCIe M.2 2242-S3

Paměť
Až 32GB (DDR4 2 DIMM)

Audio
HD Audio

Kamera
720p nebo infračervená

Grafika
GeForce 940MX s 2G 2.5GHz GDDR5

Baterie*
Zabudovaná: 32w 
Zadní: 24w 
Podpora baterie s vyšší kapacitou : 
zadní 48Wh, možnost 72Wh

DOPORUČENÉ SLUŽBY

PRIORITNÍ TECHNICKÁ PODPORA 
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 
zařízení, a tím i vaši produktivitu díky 
rychlým a spolehlivým opravám v místě 
vašeho podnikání.

ROZŠÍŘENÍ ZÁRUKY (1 - 3 ROKY) 
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 nezapadají do záruky, např.: polití 
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 
Zařízení disponuje systémem pro profesionální a 
flexibilní označení, takže je vaše zařízení snadno 
identifikovatelné a vystopovatelné. 

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

MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ThinkPad 
Precision 

bezdrátová 
myš

ThinkPad 
profesionální batoh

Fólie na displejThinkPad 
ThunderBolt 

dokovací stanice

CO ZNAMENÁ THINKPAD® 

Zlatý standard 
ve spolehlivosti 
již od roku 1992

Prémiové materiály 
a zesílené vrstvy

Oceněná 
ergonomická 
klávesnice

Všechna provedení, 
která potřebujete 

Promyšlený 
design 




