
17“ notebook Lenovo™ V110 

VÝKON PODNIKOVÉ ÚROVNĚ. RYCHLEJŠÍ SPLNĚNÍ 
ÚKOLŮ. 
Všestranný, cenově dostupný notebook pro podnikání i volný čas. 

 

Proč to nemít všechno? 17“ notebook Lenovo™ V110 je navržen pro podniky i jednotlivce, kteří chtějí vysoký 
výkon notebooku a rychlejší splnění pracovních úkolů. Velký, jasný 17“ displej s antireflexní technologií spolu se 
sedmou generací procesorů Intel® Core™ i71  jsou ideální pro práci i zábavu. 
Disponuje nastavením s řadou grafických, paměťových a úložných možností, takže je perfektní pro vaše pracoviště a 
díky všem médiím, hrám, hudbě a filmům se můžete bavit i doma. 

 
 

PROČ KOUPIT 17“ NOTEBOOK LENOVO™ V110 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brilantní displej 
Velký, 17“ displej s rozlišením HD+ 
(1600x900) s antireflexní úpravou 
je perfektní pro podnikání i zábavu. 
Vyberte si grafiku Intel® 
HD nebo  AMD Radeon™ 
R5 M4301. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zabezpečení pro 
váš podnik 
Získejte zabezpečení na firemní 
úrovni díky čipu TPM, který 
spolupracuje s programem 
Windows 10 Bitlocker pro 
ochranu vašich dat. 

Výkon připravený 
na budoucnost 
17“ Lenovo™ V110 je poháněn 
procesorem Intel®, disponuje 
pamětí DDR4 a volitelným SSD 
pro vyšší rychlost načítání, a je 
tak spolehlivým zařízením pro 
budoucnost. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pro práci i zábavu 
Se 17“ V110 získáte ideální 
nástroj pro práci i zábavu. 
Zvládne prezentace, pracovní 
úkoly a přehrává HD filmy a 
online hry. 
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17“ notebook Lenovo™ V110 

SPECIFIKACE 
17“ notebook Lenovo™ V110 

VÝKON 
Procesor 
Až sedmá generace procesorů Intel® Core™ i7 
Operační systém 
Windows 10 Pro 
Windows 10 Home 

Grafická karta 
Integrovaná grafika Intel® HD nebo 
AMD Radeon™ R5 M4301 
Webkamera 
0.3Mpx 
Paměť 
Až 8 GB DDR4 
Úložiště 
500GB/1TB/2TB HDD 5400rpm 
500GB+8GB SSHD 5400rpm Až 
256GB SSD 
Zvuk 
Jeden reproduktor 
Baterie2 

Až 4 hodiny 3 

DESIGN 
Displej 
17,3" displej s rozlišením HD+ (1600×900) a 
antireflexní úpravou 
Rozměry 
(mm) : 418 × 292,6 × 24,9

Hmotnost 
Od 2,79 kg (s optickou 
mechanikou a baterií) 
Optická mechanika 
RAMBO1 

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ 
WLAN 
WiFi 802.11 a/c, LAN 10/100M 
a Bluetooth® 4.1 
Porty 
1x USB 3.0 
1x USB 2.0 
Výstupní konektor HDMI™ 
Čtečka karet 4v1 (MMC / SD / SDHC / 
SHXC) Audio Combo Jack RJ-45 (LAN) 

SOFTWARE 
Lenovo Business Vantage 

Lenovo Companion Lenovo 

OneKey Recovery Lenovo 

Security Suite Lenovo Settings 

McAfee Photo 

Master 

1 Volitelně. 

2 Výdrž baterie a doba jejího dobíjení se může lišit v závislosti na mnoha 
faktorech včetně systémových nastavení a používání. Popis prostředí, 
ve kterém byl test proveden, je k dispozici na vyžádání. 

3 Podle MobileMark 2014. 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Sluchátka do uší 
Lenovo 500 Extra 

Bass 

Bezdrátová
kompaktní

myš Lenovo 
300

Lenovo UHD  
F309 1TB 
Přenosný 

zabezpečený 
pevný disk 

Batoh Lenovo 
Casual B200 

Lenovo 500 
Reproduktor 
Bluetooth 2.0 
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