
S530 
VÍCE NEŽ OBYČEJNÉ ZAŘÍZENÍ. 

Rychlost, výkon a zabezpečení. Lenovo™ IdeaPad™ S530 vám dá vše a ještě víc. Tento moderní, 
lehký notebook je navržen pro zvýšení produktivity, disponuje reproduktory Harman®, technologií 
Dolby Audio™ a téměř bezrámečkovým 13" skleněným displejem s rozlišením FHD. Je také vybaven 
baterií s výdrží až 8 hodin, kterou rychle dobijete. Můžete si ho také přizpůsobit – s dedikovanou 
grafikou, zabezpečenou čtečkou otisku prstu a podsvícenou klávesnicí. 

PROČ KOUPIT LENOVO IDEAPAD S530 

Pohlcující 
prostorový zvuk 
IdeaPad S530 je vybaven 
prvotřídními reproduktory 
Harman® optimalizovanými 
s technologií Dolby 
Audio™.   Získáte čistý 
a bohatý zvuk,takže si 
naplno vychutnáte hudbu, 
filmy a TV pořady kdekoliv. 

Záleží na detailech 
Od skvělého výkonu 
procesorů až Intel® Core™ i7 
ke klávesnici jemné na 
dotek a touchpadu je 
IdeaPad S530 navržen tak, 
aby vám pomohl být o krok 
napřed. Je také překvapivě 
lehký a tenký – s hmotností 
1,25 kg můžete pracovat, 
relaxovat a bavit se 
kdekoliv. 

Větší obrazovka, 
tenčí rámečky 
13,3" skleněný displej 
s rozlišením FHD vám ukáže 
každý detail ze všech úhlů. 
Zobrazení je ještě vylepšeno 
díky 72% barevnému gamutu 
a tenkým rámečkům na třech 
stranách displeje (Pouze 6,25 
mm na levé a pravé straně a 
8,52 mm na horní straně), které 
vytvářejí téměř bezrámečkový 
displej. 

Heslo? Je to váš otisk 
prstu 
S volitelnou čtečkou otisku 
prstu se můžete na IdeaPad 
S530 přihlásit bezpečně a 
rychle pomocí vašeho otisku 
prstu. Je to rychlejší než psaní 
hesla a můžete být v klidu, 
protože jsou vaše osobní 
informace chráněny třemi 
vrstvami zabezpečení pomocí 
šifrování. 
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S530 
SPECIFIKACE 

Lenovo IdeaPad S530-13IWL* 

VÝKON 
Procesor 
8. generace procesorů Intel® Core i7-8565U 
8. generace procesorů Intel® Core i5-8265U 
8. generace procesorů Intel® Core i3-8145U

Operační systém 
Windows 10 Home 

Grafická karta 
Integrovaná grafika Intel® 
NVIDIA® GeForce® MX 150  

Paměť 
LPDDR3   : 4 GB/8 GB/16 GB 

Úložiště 
PCIe SSD : 128 GB/256 GB/512 GB 

Zvuk 
Reproduktory Harman® s technologií Dolby 
Audio™ 

Baterie1 

Až 8 hodin, rychlé nabíjení2 

1 Všechna tvrzení o výdrži baterie jsou přibližná a založená 
na testování MobileMark® 2014. Aktuální výsledky se mohou 
lišit a záleží na mnoha faktorech, jako je nastavení produktu, 
používání, software, operační podmínky, bezdrátové 
připojení, nastavení zpráv, jasu displeje a dalších. Maximální 
kapacita baterie bude postupem času klesat. Pro více detailů 
navštivte https://bapco.com/products/mobilemark-2014/  
2   Režim vypnutí; vyžaduje zdroj napájení 65 W. 
3 Volitelné. 
4  ROW. 

5Celosvětově. Kromě Japonska 
6 Celosvětově. 

DESIGN 
Displej 
13" skleněný displej s rozlišením FHD 
(1920×1080), s technologií IPS  
6.25 mm pravý/levý rámeček; 
8.52 mm horní rámeček 

Rozměry 
(mm) : 308,3 × 211 × 14,8

Hmotnost 
Již od 1,25 kg 

Volitelné funkce
Podsvícená klávesnice 
Čtečka otisku prstu 

Skvělé funkce 
Cortana 
Skleněný touchpad ‘Comfort Touch’ 
Skleněný displej3 

Barvy
Černá 
Šedá
Modrá 
Měděná 

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ 
WLAN 
1 x 1  WiFi 802.11 ac 
2 x 2 WiFi 802.11 ac 
2 x 2 MU-MIMO 

Bluetooth® 
Bluetooth® 4.1/5.0 

Konektory 
2x USB 3.0 
1 x USB typ C™ (USB 3.1+DisplayPort™) 
HDMI™ 
Čtečka karet 4v1 
Audio jack 

PŘEDINSTALOVANÝ 
SOFTWARE 

MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 

13" kožené pouzdro 
na notebook Lenovo 

Batoh na 15.6" 
notebook Lenovo  
Urban BackPack 

Kódy platforem Intel® 
Apollo Lake: IAP, Broadwell: IBD, Braswell: IBR, Broadwell: IBW, Baytrail: IBY, Cannonlake: 
ICN, Haswell: IHH, Kabylake: IKB, Skylake H: ISH, Skylake: ISK, Skylake U: ISU, Skylake Y: ISY, 
Skylake Z: ISZ, Gemini Lake: IGM, Whiskey Lake: IWL 
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Lenovo si vyhrazuje právo měnit nabídku produktů a specifikace kdykoli bez předchozího upozornění. Společnost Lenovo vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila přesnost všech 
informací, ale není odpovědná za redakční, fotografické nebo typografické chyby. Všechny obrázky jsou pouze ilustrační. Další produkty, služby a záruční specifikace Lenovo naleznete 
na www.lenovo.cz. 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. Microsoft, Windows a Vista jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Ultrabook, Celeron, 
Celeron Inside, Core Inside ,  Inte l ,  Inte l  logo,  Inte l  Atom,  Inte l  Atom Ins ide ,  Inte l  Core ,  Inte l  Ins ide ,  Inte l  Ins ide logo,  Inte l  vPro ,  I tan ium,  Itanium Inside, 
Pentium, Pentium Uvnitř vPro Inside, Xeon Xeon Phi, a Xeon Inside jsou ochrannými známkami společnosti Intel Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo dalších zemích. 
Ostatní názvy společností, produktů a služeb mohou být ochrannými známkami nebo značkami služeb jiných společností. Navštěvujte www.lenovo .com/lenovo/us/en/safecomp/ 
pravidelně pro nejnovější informace o bezpečné a efektivní výpočetní technologii. ©2018 Lenovo. Všechna práva vyhrazena. 

• McAfee LiveSafe™4 

• Lenovo Vantage4 

• Microsoft Office
Centennial5 

• Lenovo App Explorer4 

• LinkedIn6

• Lenovo Utility6

Bezdrátová myš 
Lenovo 510  

*Příklad katalogového 
pojmenování Lenovo 

IdeaPad Velikost 
obrazovky 
nebo objem 
(litry)

Platforma 
(např . ACL = Carrizo-L)

I1 W3 LS 5 3 0

Posit
ionin

g

Gen
era

ce
Nav

íc

http://www.lenovo.cz/
http://www.lenovo.cz/
http://www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/
http://www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/

	VÍCE NEŽ OBYČEJNÉ ZAŘÍZENÍ.
	Rychlost, výkon a zabezpečení. Lenovo™ IdeaPad™ S530 vám dá vše a ještě víc. Tento moderní, lehký notebook je navržen pro zvýšení produktivity, disponuje reproduktory Harman®, technologií Dolby Audio™ a téměř bezrámečkovým 13" skleněným displejem s ro...
	Procesor

	DESIGN
	Displej
	Skvělé funkce

	/    /   WWW.LENOVO.CZ




