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ODOLNÝ NOTEBOOK PRO VZDĚLÁVÁNÍ  

Tento 11,6“ notebook s Windows® je navržen tak, aby odolal 
náročnému prostředí školní třídy.  
Je perfektní pro učení na cestách i doma. Přichází s pamětí DDR4 s 
kapacitou 8 GB, úložištěm SSD a je poháněn 
nejnovější generací procesorů Intel®. Notebook ThinkPad® 11e je 
vytvořen pro učitele a studenty, má volitelný 10bodový 
vícedotykový displej a váží 1,36 kg pro snadnou mobilitu. 
Notebooky ThinkPad® 11e jsou testovány dle 12 armádních 
standardů a prošly více než 200 testy odolnosti. Toto odolné zařízení 
je vyrobeno tak, aby odolávalo nárazům a pádům z až 90 cm  
vysoké školní lavice. Navíc přichází s dlouhou výdrží baterie až 12 
hodin*, což znamená,   
že vydrží celý den a ještě déle!  

 
 

* Založeno na testech MobileMark 2014. Výdrž baterie se liší v závislosti na nastavení, používání 
a dalších faktorech.  
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Lenovo™ ThinkPad® 11e 
 

VÝKON 

Procesor 
Intel® Core™ m3-7Y30 
Intel® Core™ i5-7Y54 
Intel® Celeron® N4100 
Intel® Pentium® Silver N5000 

Operační systém 
64bitový Windows® 10 Pro 

Grafická karta 
Integrovaná grafická karta Intel® 

Kamera 
720p HD 

Paměť 
Až 8 GB DDR4 Až 8 
GB DDR3L 

Úložiště 
256 GB SSD 
128 GB SSD 
128 GB eMMC 

Baterie 
Až 12 hodin* (42 Wh) 
* Založeno na testech MobileMark 2014. Výdrž baterie se 
liší v závislosti na nastavení, používání a dalších faktorech. 

Zvuk 
Zvuková technologie Dolby® 

Odolnost 
Prošel 12 testy dle armádních 
specifikací, které zahrnují 23 procedur 
Zesílené porty a panty  
Ochrana proti pádu z 90 cm 

 
ZABEZPEČENÍ 

dTPM 2.0 
Slot pro zámek Kensington® 

 
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ 

WLAN 
Intel® 2 x 2 AC 
Bluetooth® 4.1 

Vstupní/výstupní porty 
1 1x USB-C 
2 1x USB 3.0 
1× HDMI 
1x Slot pro micro karty 4v1 
1x kombinovaný port pro sluchátka a mikrofon 
1 x RJ45 
1x Slim-tip pro AC adaptér 

 
DESIGN 

Displej 
11,6" displej s rozlišením HD (1366×768) a technologií TN, 250 nitů 
11,6" dotykový displej s rozlišením HD LW (1366×768), 250 nitů 

Rozměry 
300 mm x 210 mm x 21,9 mm 

Hmotnost 
Začíná na 1,36 kg 

Barvy 
Černá 

 
VYBRANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Dokovací stanice ThinkPad® USB-C (40A90090US) 
Dokovací stanice ThinkPad® USB-C je nové univerzální dokovací 
řešení zajišťující produktivní pracovní stanici. Vychutnejte si funkce 
pro maximální produktivitu včetně přenosu videí a dat s touto 
univerzální dokovací stanicí. Jednoduše připojte svůj notebook nebo 
tablet k doku a zvyšte svou produktivitu. 

Sluchátka do uší Lenovo™ (4XD0J65079) 
Pohodlná, zvukově izolovaná sluchátka pro ten nejlepší zážitek z 
poslechu. Se třemi jedinečnými variantami můžete najít vhodné 
provedení přesně pro vás. Sluchátka poskytují vynikající zvuk z 
3,5mm audio jacku systému Think. Inline ovládání spolupracuje s 
většinou chytrých telefonů na trhu, takže mezi kanceláří a vaším 
domovem můžete zůstat v kontaktu. 

Zámek kabelu Kensington® Microsaver 2.0 (4XE0N80914) Navržený tak, 
aby byl nejmenším a nejsilnějším zámkem pro notebooky a další 
zařízení. MicroSaver DS 2.0 představuje novou generaci 
zabezpečení notebooku. MikroSaver DS 2.0 byl vyvinut dle přísných 
specifikací, patentovaných technologií 

a za přísného testování v náročných podmínkách, a odolá tak 
těžkým zkouškám i přes svou kompaktní velikost. 

 
DOPORUČENÉ SLUŽBY 

Lenovo™ nabízí komplexní portfolio služeb pro podporu a ochranu 
vaší investice do zařízení ThinkPad®, abyste se mohli soustředit na 
vaši firmu, ne na vaše IT. 

Prémiová podpora 
Vyhněte se telefonním nabídkám a odstraňování problémů pomocí 
návodů a získejte přístup k profesionálním technikům s odbornými 
znalostmi potřebnými pro rychlou diagnostiku a řešení problémů. 

Ochrana proti náhodnému poškození (ADP) 
Tato služba poskytuje pokrytí škod, které nespadají do záruky, např. 
polití tekutinou, upuštění zařízení nebo elektrické přepětí. Tato služba 
s fixní cenou a obdobím pomáhá snížit náklady na nečekané opravy a 
ochrání vaši investici do zařízení. 

Rozšíření záruky 
Získejte služby s fixní cenou a obdobím, které odpovídají 
životnímu cyklu vašeho zařízení a vašemu rozpočtu. 
Nákupem rozšíření záruky v době nákupu ušetříte 15–30 % z ceny za 
nákup oproti zakoupení rozšíření až po záruce. 

 
 
 
 
 
 

Poháněn procesory 
Intel® Core™ i5. Intel 
Inside®. Znamená 
výjimečný výkon. 

 
© 2018 Lenovo. Všechna práva vyhrazena. Tyto produkty jsou k dispozici do vyprodání 
zásob. Zobrazené ceny mohou být změněny bez předchozího upozornění. Pokud máte 
jakékoliv dotazy týkající se ceny, obraťte se na svého vedoucího účtu společnosti Lenovo. 
Lenovo nezodpovídá za typografické nebo fotografické chyby. Záruka: Pro kopii příslušných 
záruk napište na adresu: Warranty Information, 500 Park Offices Drive, RTP, NC, 27709, 
Attn: Dept. ZPYA/B600. Lenovo nezastupuje ani negarantuje jakékoliv produkty či služby 
třetích stran. Ochranné známky: Lenovo, 
logo Lenovo, Rescue and Recovery,ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkVantage a 
ThinkVision  jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti 
Lenovo. Microsoft, Windows a Vista jsou registrované ochranné známky společnosti 
Microsoft Corporation. Intel, logo Intel, logo Intel Inside, Intel Core, Core Inside jsou 
ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní názvy 
společností, produktů a služeb mohou být ochrannými známkami nebo značkami služeb 
jiných společností. 

 
Technické údaje se mohou v jednotlivých regionech lišit.  
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