
 LENOVO™ THINKPAD® T460s ULTRABOOK™ JE NEJLEPŠÍ VOLBOU PRO

Kohokoliv, kdo hledá lehký a 
tenký Ultrabook™ se všemi 
možnostmi připojení, které 
firmy potřebují.

1 Podnikatele na cestách, kteří 
hledají lehký a výkonný Ultrabook™, 
se kterým budou stále připojeni ať 
už v kanceláři nebo na cestách.

2 Podnikatele na cestách, kteří 
hledají snadno přenosný, 
odolný a vysoce zabezpečený  
Ultrabook™.

3

CO ZNAMENÁ THINKPAD®

Všechna 
provedení, která 
potřebujete

41
Zlatý standard 
ve spolehlivosti 
již od roku 1992

2
Prémiové materiály 
se zesílenými vrtsvami 3

Oceněná 
ergonomická 
klávesnice

5
Promyšlený design

Lenovo™ ThinkPad® T460s Ultrabook™

Lehký a výkonný
Neuvěřitelně lehký Ultrabook™ s odolností typickou pro zařízení ThinkPad

ThinkPad® T460 je navržen pro cestovatele a kombinuje funkčnost a přenosnost bez jakýchkoliv 
kompromisů. Je natolik moderní, lehký a odolný, že vydrží všechna úskalí cestování. Navíc je 
poháněn šestou generací procesorů Intel® s technologií vPro™ pro působivý výkon. Díky snadné 
připojitelnosti k dalším zařízením vám T460s dovolí být online v kanceláři i na cestách.

PROČ KOUPIT LENOVO™ THINKPAD® T460s ULTRABOOK™

Snadno rozšiřitelný
T460s si poradí i s těmi nejtěžšími úkoly díky 
paměti až 24 GB DDR4. Můžete  s ním využít 
jakékoliv pracoviště a připojit ho bez zbytečných 
kabelů. Disponuje také až 10x rychlejší Wifi.

Optimalizován pro spolupráci
Díky Microsoft Skype™ a  VoIP systému 
zůstanete stále v kontaktu s přáteli a kolegy a 
užijete si krystalicky čistý zvuk i v hlučném 
prostředí. 

Odolnost na cesty
T460s je stvořen pro služební cesty a prošel 
tak i testem polití 500ml vody.

Zabezpečení podnikové úrovně
Čtečka otisků prstů a Smart card reader 
s  Trusted Platform Module (TPM) zabraňují 
neoprávněnému přístupu do zařízení, a tak 
můžete vzít svůj ThinkPad® kamkoliv.



DESIGN
Displej
14" FHD (1920x1080) IPS, anti-reflexní
14" FHD (1920x1080) IPS, anti-reflexní, 
dotykový 14" WQHD (2560x1440) IPS, anti-
reflexní

Rozměry
(mm) : 331 x 226.8 x 16.9 - 18.8

Hmotnost
Začíná na 1.4 kg 

Barva
Černá

PŘIPOJENÍ
I/O porty
RJ45
Mini DisplayPort™

HDMI™

Čtečka karet 4 v 1
Sluchátka/ mikrofon

Smart čtečka karet1

Čtečka otisků prstů1

WWAN1

WiGig1

WLAN
Intel® vPro™ 2 x 2 802.11 a/c + 
Bluetooth®

Intel® Non-vPro™ 2 x 2 802.11 a/c 
+ Bluetooth®

ThinkPad® 2 x 2 a/c

Bluetooth®

Bluetooth® 4.1

SPECIFIKACE

VÝKON

Procesor 

Až šestá generace procesorů Intel® Core™i7 vPro

Operační systém 

Windows 10 Pro Windows 7 Professional

Grafika

Intel® HD grafika 520
NVIDIA® GeForce® 930M 2 GB VRAM

Webkamera
720p HD kamera

Paměť
Až 24 GB DDR4

Úložiště

SATA SSD (128 GB / 180 GB / 192 GB /  
240 GB / 256 GB / 512 GB)
PCIe SSD (256 GB / 512 GB / 1 TB)

Audio
Dolby® Home Theater® v4

Baterie2

Až 10.5 hodin
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1 Volitelný.
2   Výdrž baterie (a doba dobíjení ) se bude lišit v

závislosti na mnoha faktorech včetně nastavení 
systému a způsobu používání. 

Lenovo™ ThinkPad® T460s Ultrabook™

PRIORITNÍ TECHNICKÁ PODPORA3

Udě l ejte 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 PC a 
produktivitu spolehlivými, rychlými opravami
v místě vašeho podnikání.

ROZŠÍŘENÍ ZÁRUKY (1 - 5 LET)
Tato služba s fixní cenou a obdobím pomáhá
snížit náklady na provoz PC 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.: polytí 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
Systém, který je vybaven profesionálním,
flexibilním označením zařízení podle vašich
specifikací, takže je PC snadno identifikovatelné a 
vystopovatelné.

DOPORUČENÉ SLUŽBY
Lenovo™ nabízí rozsáhlé portfolio služeb pro poskytnutí podpory a ochrany investice do zařízení 
řady ThinkPad®. Využijte podpory služeb Lenovo po celou dobu používání zařízení.

3 Není dostupná ve všech regionech.

MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ThinkPad® 
sluchátka 

s filtrem hluku

Lenovo™ 65W 
cestovní AC 

adaptér

ThinkPad® 
profesionální

brašna

ThinkPad® 
optická

bezdrátová myš

http://www.lenovo.com/safecomputing



