
Dokonale přenosný ultrabook. Nyní tenčí a lehčí než kdy dříve! S ohromujícím  14" IPS displejem je 
pro vás ThinkPad® X1 Carbon bránou k vyšší produktivitě.  Disponuje až 11hodin ovou výdrží baterie, 
superrychlým připojením 4G LTE-A a úžasnou odolností díky karbonovému vláknu. Můžete k němu 
připojit hned několik daších zařízení. Dokonce je kompatibilní s WiGig dokovací stanicí, díky které 
rapidně snížíte počet kabelů, které by vám na stole jen překážely. ThinkPad® X1 Carbon je snadno 
přenosný a výkonný ultrabook.

PROČ KOUPIT lenovo™ thinkPad® X1 CaRbon

Ultra tenký, lehký a odolný. S prvotřídním výkonem.

TEN NEJLEHČÍ 14" ULTRABOOK™ PRO BYZNYS 

lenovo™ thinkPad® X1 Carbon

Vždy připojen.
11hodinová výdrž baterie zajistí celodenní 
výkon vašeho zařízení. Díky volitelnému 
připojení 4G LTE-A , které je dvakrát 
rychlejší než klasické LTE budete vždy 
připojeni.

Méně kabelů na vašem stole
Připojte bezdrátově váš X1 carbon k 
dokovací stanici ThinkPad® WiGig - 
počítačovému rozbočovači, který 
zahrnuje LAn, video výstupy, USB porty 
a mnohem více. 

Lehký a tenký, přesto odolný
Pouze 16.5 mm a 1209 g – přesto s 
odolností šasi z karbonového vlákna. Je 
testován 12 MiL-SPEc testy,  včetně 
odolnosti při teplotách od -20˚c do +60˚c. 
Je perfektní pro byznys na cestách.

Rychlý a spolehlivý
Výkonné procesory a brilantní 1  4" WQhd  
iPS nebo Fhd iPS displej a operační paměť 
až 16 GB. Volitelné úložiště 1  TB Pcie 
nVMe SSd vám umožní otevírat a ukládat 
velké složky dvakrát rychleji než klasické 
SSd.



lenovo™ thinkPad® X1 Carbon
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dESIGn
displej
14" WQhd (2560x1440) iPS, 300 nitů 
14" Fhd (1920x1080) iPS, 300 nitů

Rozměry
(mm) : 333 x 229 x 16.45

Hmotnost
Začíná na 1209 g

Zabezpečení a ovládání
TPM 
kensington® Lock
Dotyková čtečka otisků prstů
intel® vPro™ technologie

SPECIFIKACE

VÝKON
Procesor
intel® core™ i7 vPro™

operační systém
64-bitový Windows 10 Pro 

Grafika
intel® hd 520

Paměť
Až 16 GB ddr3

Úložiště
Až 1 TB Pcie nVMe SSd

Kamera / Mikrofon
720p / digital Array Microphone

baterie1

Až 11 hodin (52 Whr)

1  Výdrž baterie (a doba dobíjení ) se bude lišit v závislosti 
na mnoha faktorech včetně nastavení systému a způsobu 
používání. 

PŘIPOJENÍ
i/o porty
WiGig
oneLink+ 
Mini displayPort™

hdMi™

3 x USB 3.0
microSd™

wlan
Snowfield Peak 2 x 2 a/c +  
Bluetooth® 4.1 (vPro™)
Snowfield Peak 2 x 2 a/c +  
Bluetooth® 4.1 (non-vPro™)
douglas Peak  
(WiGig / WiFi / Bluetooth® 4.1 combo)

wwan
Sierra Wireless EM7455 Qualcomm® 
Snapdragon™ X7 LTE-A
huawei ME906s LTE

bluetooth®

Bluetooth® 4.1

MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

thinkPad® 
onelink Pro 

dok
Speciální dokovací 

stanice pro ThinkPad®

PRIORITNÍ TECHNICKÁ PODPORA2 
Udělejte vaši prioritu tou naší. Volejte 24 
hodin děnně a 7 dní v týdnu 
specializovaným technikům, využijte 
sledování poruch a služeb v oblasti správy 
zařízení. 

UPGRADY ZÁRUK - OPRAVY NA MÍSTĚ A 
DO NÁSLEDUJÍCÍHO PRACOVNÍHO DNE 
Maximalizujte dobu provozu vašeho PC a 
produktivitu spolehlivými, rychlými 
opravami v místě vašeho podnikání. 

ROZŠÍŘENÍ ZÁRUKY 
(1 - 5 LET) 
Tato služba s fixní cenou a obdobím 
pomáhá snížit náklady na provoz PC a 
ochrání vaši investici do zařízení.

OCHRANA PROTI NÁHODNÉMU POŠKOZENÍ 
Služba, díky které se vyhnete nečekaným 
výdajům. Tato služba poskytuje pokrytí škod, 
které nezapadají do záruky; např.: polytí 
tekutinou, upuštění zařízení nebo poškození 
obrazovky.

ZÁLOHA DAT
Uschovejte si data z disku v případě, že přestane 
pracovat. Tato služba vám dodá klid na duši, 
protože budete vědět, že jsou vaše cenná data v 
bezpečí. 

OZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ
Systém, který je vybaven profesionálním, 
flexibilním označením zařízení podle vašich 
specifikací, takže je PC snadno identifikovatelné 
a vystopovatelné. 

DOPORUČENÉ SLUŽBY
Lenovo™ nabízí rozsáhlé portfolio služeb pro poskytnutí podpory a ochrany investice do 
zařízení řady ThinkPad®. Využijte podpory služeb Lenovo po celou dobu používání 
zařízení.

2 Není dostupná ve všech regionech.

thinkPad® X1 
bezdrátová myš

Dva režimy pro 
ovládání PC a 

prezentace

thinkPad® 
wiGig dock 

Bezdrátově připojte a 
zvyšte funkčnost 
vašeho zařízení.

thinkPad® X1  
in ear sluchátka

Vynikající kvalita 
zvuku




