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ZJEDNODUŠTE SI ŽIVOT
Lenovo™ IdeaPad™ 320 je navržen tak, aby vám ulehčil život. Zvládne jakýkoliv úkol díky procesoru 
AMD a volitelné dedikované grafi cké karty. Díky předinstalovanému operačnímu systému Windows 
10 Home získáte i osobního asistenta Cortanu, který vám pomůže otevírat aplikace a odpoví na vaše 
dotazy - ať už psané nebo mluvené. Lenovo IdeaPad 320 přináší jednoduchost v novém designu i 
čistějším počítačovém rozhraní. Nejsložitější úkol pro vás bude rozhodnout se, jakou barvu si vybrat.

PROČ KOUPIT  LENOVO IDEAPAD 320

320

IdeaPad 320 nabízí 
možnost výkonné grafi cké 
karty AMD Radeon™ 530. 
Dedikovaná grafi cká karta 
má vlastní procesní výkon, 
takže si užijete plynulejší 
zpracování, méně screen 
tearing a lepší herní výkon 
bez kompromisu v rychlosti 
a odezvě. Ať už hrajete hru, 
tvoříte nebo upravujete 
obsah, užijete si krásné 
vizuální zpracování. 

Výkonná grafi ka

Procesor AMD a paměť 
až 16 GB DDR4 vám 
zaručují tu nejrychlejší 
odezvu. Spouštějte 
několik programů 
najednou a přepínejte 
mezi aplikacemi - 
multitasking pro vás 
bude hračkou.

Vysoký výkon

IdeaPad 320 disponuje 
moderní šasi s šikmými 
okraji a je k dispozici v 
šesti krásných barevných 
provedeních: V šedé, 
černé, bílé, modré, fi alové 
a červené barvě. IdeaPad 
320 s vámi bude držet krok. 
Je vybaven speciálním 
ochranným nátěrem, který 
chrání proti opotřebení a 
disponuje pryžovými detaily 
na spodním krytu, aby se 
maximalizovalo větrání a 
prodloužila výdrž zařízení. 

Odolný design

IdeaPad 320 přichází s 
rozlišením až FHD a se 
třemi velikostmi displeje 
- 14", 15" a 17". 
Nabízí také antirefl exní 
úpravu, takže si užijete 
kvalitní obraz, ať už 
sledujete fi lm nebo 
brouzdáte na internetu. 
(15" model nabízí také 
dotykovou obrazovku s 
rozlišením HD)
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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.

WWW.LENOVO.CZ

Kódy platforem 

AMD 
Kaveri: AKV, Carrizo: ACZ, Godavari: AGR, Bristol Ridge: ABR, Beema: ABM,

Carrizo-L: ACL, Bristol Ridge-L: ABL, Stoney Ridge: ASR 
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Velikost obrazovky 
nebo obsah (litry)

Platforma 
(např. ACL = Carrizo-L)

*  Příklad katalogového 
pojmenování Lenovo 
IdeaPad 3 2 0
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MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezdrátová 
kompaktní myš 

Lenovo 300

Sluchátka do uší 
Lenovo 500 
Extra Bass

Bluetooth® 
reproduktor Lenovo 

500 2.0

VÝKON DESIGN

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 se bude postupem času snižovat. Pro více 
detailů navštivte https://bapco.com/
 products/mobilemark-2014/
2  Dostupné jen pro 15" modely.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Lenovo IdeaPad 320-14AST*, Lenovo IdeaPad 320-15AST*, Lenovo IdeaPad 320-15ABR*, 
Lenovo IdeaPad 320 Touch-15ABR*, Lenovo IdeaPad 320-17AST*, Lenovo IdeaPad 320-17ABR*

Procesor
320-15ABR, 320 Touch-15ABR, 320-17ABR  
Až sedmá generace AMD FX™-9800P APU

320-14AST, 320-15AST, 320-17AST
Až sedmá generace AMD A9-9420 APU

Operační systém
Windows 10 Home

Grafi ka
Až AMD Radeon™ 530

Kamera a mikrofon
HD (0.3Mpx) s fi xním zaostřením
CMOS kamera s jedním mikrofonem

Paměť 
320-15ABR, 320 Touch-15ABR, 320-17ABR 
4 GB DDR4
Vestavěná 4 GB DDR4 + až 8 GB přes slot pro 
paměťovou kartu  
16 GB DDR4

320-14AST, 320-15AST, 320-17AST
4 GB DDR4
8 GB DDR4

Úložiště
320-15ABR, 320 Touch-15ABR, 320-17ABR 
Až 512 GB SATA SSD; nebo
Až 2 TB SATA HDD; nebo
Až 128 GB SATA SSD + 1 TB SATA HDD

320-14AST, 320-17AST
Až 256 GB SATA SSD; nebo
Až 2 TB SATA HDD

320-15AST
Až 256 GB SATA SSD; nebo
Až 2 TB SATA HDD; nebo
Až 128 GB SATA SSD + 1 TB SATA HDD

Zvuk
2 x 1,5W reproduktory s technologií Dolby Audio™

Baterie1

Až 5 hodin

PŘEDINSTALOVANÝ SOFTWARE
• Lenovo App Explorer 
• Lenovo Companion 3.0
• Lenovo ID
• Lenovo Settings
• McAfee LiveSafe™ (30denní zkušební verze)
• Microsoft Offi  ce 365 (30denní zkušební 

verze)

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
WLAN
1 x 1 WiFi 802.11 ac

Bluetooth®
Bluetooth® 4.1

Vstupní/výstupní porty 
320-15ABR, 320 Touch-15ABR, 320-17ABR
1 x USB Typ C™
2 x USB 3.0
Čtečka karet 4v1
HDMI™
RJ45
Audio jack

320-14AST, 320-15AST, 320-17AST
1 x USB 2.0 
1 x USB 3.0
Čtečka karet 4v1
HDMI™
RJ45
Audio jack

Displej
320-14AST
14" displej s rozlišením HD (1366×768) a 
antirefl exní úpravou
14" displej s rozlišením FHD (1920×1080) a 
antirefl exní úpravou

320-15AST, 320-15ABR
15,6" displej s rozlišením HD (1366×768) a 
antirefl exní úpravou
15,6" displej s rozlišením FHD (1920×1080) a 
antirefl exní úpravou

320 Touch-15ABR
15,6" displej s rozlišením HD (1366×768) a 
antirefl exní úpravou

320-17AST, 320-17ABR
17,3" displej s rozlišením HD (1600×900) a 
antirefl exní úpravou
17,3" displej s rozlišením FHD (1920 × 1080) a 
technologií IPS a antirefl exní úpravou

Rozměry
320-14AST
(mm) : 338,3 × 249,9 × 22,7
 

320-15AST, 320-15ABR, 320 Touch-15ABR
(mm) : 378 × 260 × 22,9
 

320-17AST, 320-17ABR
(mm) : 418 × 292,6 × 24,9
 

Hmotnost
320-14AST
Již od 2,1 kg

320-15AST, 320-15ABR, 320 Touch-15ABR
Začíná na 2,2 kg

320-17AST, 320-17ABR
Již od 2,8 kg

Další vlastnosti
Možnost dotykové obrazovky2

Barevná provedení
320-14AST
Šedá, černá
Bílá, modrá

320-15AST, 320-15ABR, 
320 Touch-15ABR
Šedá, černá, bílá
Modrá, fi alová, červená

320-17AST, 320-17ABR
Šedá, černá


