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L480 VYBRANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Dokovací stanice 
ThinkPad Ultra 

Dock (135W) 

PŘIPRAVEN PRO PODNIKÁNÍ. 

Ať už vás práce zavede kamkoliv, musíte pracovat tvrdě, 
abyste úkoly dokončili. Takže notebook musí být všestranný, 
výkonný a přenosný, aby s vámi udržel krok. Odolný firemní 
notebook ThinkPad® L480 je lehčí a tenčí než kdy dřív a je 
pro vás tou nejlepší volbou.  Je vybaven nejnovějším 
procesory Intel®  Core™  i7 a s dvoupásmovým  
bezdrátovým připojením Intel®. Umožní vám tak uskutečnit 
každý váš nový nápad. A vaše nápady budou jenom vaše 
díky integrovanému bezpečnostnímu čipu, přihlášení 
pomocí rozpoznání tváře a vzdálené správě vPro™. Užijte si 
skvělý výkon. Buďte o krok napřed.  Batoh ThinkPad 

Active 

Adaptér Lenovo 65W 
USB-C DC 



Lenovo™ ThinkPad® L480 

VÝKON 

Procesor 
Až osmá generace procesorů Intel® Core™ i7 
s vPro™ 

Operační systém 
Až 64bitový Windows® 10 Pro 

Grafická karta 
Intel® UHD 620 nebo AMD Radeon 530 

Fotoaparát 
720p HD kamera 
Infračervená kamera 
Dva integrované mikrofony 

Paměť 
Až 32GB; 2 DIMM DDR4 2400Mhz 

Úložiště 
Až 512GB PCIe SSD Až 
1TB HDD 

Baterie 
Až 12 hodin* 45 Wh s rychlým nabíjením 

* Založeno na testech MobileMark 2014. Vý drž baterie 

WLAN 
Dvoupásmové bezdrátové připojení 
Intel® Wireless (2x2), Bluetooth® 4.2 

WWAN 
Až integrované globální mobilní širokopásmové připojení 
LTE-A Fibocom L850-GL nebo L830-EB 

DESIGN 

Displej 
14“ displej s rozlišením HD a technologií TN, s rozlišením 
FHD a technologií IPS, dotykový s rozlišením FHD a 
technologií IPS 

Rozměry 
mm: 335 × 235 × 22,5 

Hmotnost 
Začíná na 1,68 kg 

VYBRANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Dokovací stanice ThinkPad Ultra Dock (135W) 
Tato dokovací stanice USB-C poskytuje špičkový zážitek 
z displeje a vynikající připojení ke všem periferním 
zařízením, které používáte každý den. 

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. 

65W adaptér Lenovo USB-C DC (40AK0065WW) 
Dobijte svůj notebook, kdykoliv a kdekoliv potřebujete. 
Tento všestranný adaptér je vybaven USB-C 
a poskytuje napájení 12 V stejnosměrným proudem 
pro použití v autě a napájení 15 V stejnosměrným 
proudem během letu. 

Batoh ThinkPad Active (4X40L45611) 
Profesionální pro kancelář a sportovní pro uspěchaný 
životní styl. Tento lehký batoh je navržen pro ochranu 
a pohodlí. Tento batoh je vyroben z materiálů odolných 
proti vodě a poškození a poskytuje dostatek úložného 
prostoru pro všechna vaše zařízení, když jste na cestách. 

Poháněn procesory 
Intel®  Core™ i7. 
Intel Inside®. 
Znamená 
výjimečný výkon. 

značně zá visí na nastavení , způ sobu použ ití a dalších faktorech. 

Zvuk 
Dolby® HD

ZABEZPEČENÍ
Čtečka otisku prstu s dotykovým senzorem 
Match-on-Chip, infračervená kamera 
pro rozpoznání tváře
Čtečka čipových karet
dTPM 2.0
Slot pro zámek Kensington®

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Vstupní/výstupní porty
2 x USB-C
2 x USB 3.0
1 x Čtečka micro SD karet 4v1 (SD, MMC, SDHC, 
SDXC)
1 x HDMI 1.4
1 x kombinovaný port pro sluchátka a mikrofon RJ45

© 2017 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 
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registrované ochranné známky společnosti Lenovo. Microsoft, Windows a Vista jsou 
registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Intel, logo Intel, logo Intel 
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