
Lenovo™ V510

Výkonný, odolný notebook, na který se může vaše společnost spolehnout.

NEJMODERNĚJŠÍ VÝKON, ZABEZPEČENÍ A 
SNADNÉ POUŽITÍ.

S odolnými panty ze zinkové slitiny je zařízení Lenovo™ V510 navrženo pro snadné použití a je spolehlivé 
po celé roky. Díky nejnovějšímu procesoru Intel® v kombinaci s nejnovější pamětí poskytuje špičkový výkon, 
který dokáže čelit každému problému. Přepínání mezi soubory a aplikacemi v pouhém okamžiku. Prohlížejte 
dokumenty a obrázky v úžasných detailech na obrazovce s rozlišením FHD a antirefl exní úpravou. Sdílejte 
obrazovku díky širokoúhlém zobrazení. Poslouchejte hudbu a hlasové hovory se skvělým stereo zvukem Dolby. 
Zabezpečte své údaje díky vestavěným bezpečnostním prvkům. Jednoduše, výkonně, bezpečně - V510 vám 
pomůže dokončit práci rychleji.

PROČ KOUPIT LENOVO™ V510

O 56% rychlejší grafi ka
Od sledování videí až po 
úpravu fotografi í si můžete užít 
ohromující funkce zobrazení 
s volitelnou integrovanou 
grafi ckou kartou Intel® Iris.

Zajišťuje bezpečnost
Integrovaný fi rmware TPM 
pracuje s funkcí Windows 
10 Bitlocker, která šifruje 
vaše hesla a chrání je před 
hackováním. Navíc je k 
dispozici volitelná čtečka 
otisku prstu a Windows 
Hello podporuje maximální 
bezpečnost a rychlé přihlášení 

Výkonný po celý den
Otevírání a úpravy souborů 
jsou rychlé a bezproblémové. 
S nejnovějším procesorem 
sedmé generace Intel® Core™ 
a nejnovější pamětí DDR4 
nainstalovanou jako standard je 
V510 úžasně výkonný a odolný 
notebook. Užijte si výdrž baterie 
až 12 hodin a pohodlně dobijte 
třeba telefon, i když je váš 
notebook zavřený.

Odolný
Je vyroben ze speciální 
slitiny zinku s povrchovou 
úpravou příjemnou na 
dotek. Panty displeje jsou 
navrženy tak, aby vydržely 
alespoň 30 000 otvírání 
a zavírání po celou dobu 
používání.
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KDO POTŘEBUJE LENOVO® V510?
Obchodní uživatelé hledající 
nejnovější technologie a odolný 
design, který vydrží roky.

Mobilní pracovníci, kteří potřebují 
prodlouženou výdrž baterie a 
stálý výkon.

Firemní uživatelé, kteří 
požadují zabezpečení a kteří 
ukládají citlivé informace v 
cloudu.



Lenovo si vyhrazuje právo měnit nabídku produktů a specifi kace kdykoli bez předchozího upozornění. Společnost Lenovo vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila přesnost všech informací, ale není odpovědná za 
redakční, fotografi cké nebo typografi cké chyby. Všechny obrázky jsou pouze ilustrační. Pro úplnou nabídku produktů Lenovo a pravidel záruk navštivte www.lenovo.com. Lenovo nezastupuje ani negarantuje 
jakékoliv produkty či služby třetích stran. Ochranné známky: Níže jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Lenovo: Lenovo, logo Lenovo, IdeaPad, IdeaCentre, YOGA a YOGA 
home. Microsoft, Windows a Vista jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. AMD, logo AMD Arrow a jejich kombinace jsou ochranné známky společnosti Advanced Micro 
Devices, Inc. ve Spojených státech a / nebo dalších jurisdikcích. Ostatní názvy společností, produktů a služeb mohou být ochrannými známkami nebo značkami služeb jiných společností. Výdrž baterie (a 
doba jejího dobíjení) se bude lišit v závislosti na mnoha faktorech včetně systémových nastavení a používání. Navštěvujte www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/ pravidelně pro nejnovější informace o 
bezpečné a efektivní výpočetní technologii. ©2017 Lenovo. Všechna práva vyhrazena.

SOFTWARE
Lenovo Business Vantage

Lenovo Companion

Lenovo OneKey Recovery

Lenovo Settings

McAfee

Photo Master

VÝKON
Procesor
Až sedmá generace procesorů Intel® 

Core™ i7

Operační systém
Až Windows 10 Pro

Grafi ka
Intel® Iris / Integrovaná Intel®   / AMD 
Radeon R5 M430 2GB VRAM / AMD 
Radeon 530 2GB VRAM

Webkamera
720p/ 0.3M

Paměť
Paměť až 16GB DDR4

Úložiště
Volitelná druhá mechanika. 
SSD: 128GB/256GB. 
HDD: 5400rpm-500GB/1TB/2TB 
7200rpm-500GB

500GB (8GB) SSHD 5400rpm

Zvuk
2 stereo reproduktory s technologií 
Dolby® Advanced Audio™

Výdrž baterie (MobileMark 2014)
Až 14 hodin (41Wh základní baterie + 
35Wh druhá baterie)

Až 12 hodin (32Wh základní baterie + 
35Wh druhá baterie)

Až 8 hodin (41 Wh základní baterie)

Až 6 hodin (32 Wh základní baterie)

Optická mechanika 
Volitelné DVD Rambo

DESIGN
Displej
S rozlišením HD a antirefl exní úpravou / s 
rozlišením FHD a technologií IPS / s antirefl exní 
úpravou, rozlišením FHD a technologií TN (14”)

S rozlišením HD a antirefl exní úpravou / s 
rozlišením FHD a technologií IPS / s antirefl exní 
úpravou, rozlišením FHD a technologií TN (15”)

Rozměry
343 mm x 247 mm x 22,7 mm (14”)

380 mm x 262 mm x 22,9 mm (15”)

Hmotnost
Od 1,65 kg (14“)

Od 1,9 kg (15“)

ZABEZPEČENÍ
Čtečka otisku prstu  
Volitelně

TPM (Trusted Platform Module)
Integrovaný fi rmware

TECHNICKÉ ÚDAJE
Lenovo™ V510
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Lenovo™ V510

S rozlišením HD a antirefl exní úpravou / s 
rozlišením FHD a technologií IPS / s antirefl exní 
úpravou, rozlišením FHD a technologií TN (14”)

S rozlišením HD a antirefl exní úpravou / s 
rozlišením FHD a technologií IPS / s antirefl exní 
úpravou, rozlišením FHD a technologií TN (15”)

 

 

 

 
 

 

 
 

 

MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sluchátka do 
uší Lenovo 500 

Extra Bass

Batoh Lenovo 
Casual B200

Bezdrátová 
kompaktní myš 

Lenovo 300 

Bluetooth 
reproduktor 

Lenovo 500 2.0

Přenosný 
zabezpečený 

pevný disk 
Lenovo UHD 

F309 1TB 

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Porty
2xUSB3.0, 1 x USB 2.0 Always-on, 1xUSB 2.0, 
čtečka paměťových karet 4 v 1 (SD, SDHC, 
SDXC, MMC), VGA, HDMI, RJ45, kombinovaný 
port pro zvuk 

WLAN
Wifi  2x2 AC + BT4.1, nebo Wifi  1x1 AC + BT4.1 

Ethernet
100M/ 1000M

Dokovací stanice
Volitelný Onelink+ dokování dostupné
jen pro 15” model


