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Lenovo™ Miix 710 vám umožňuje dělat více toho, co vás baví, a nezatěžuje vás při tom na 
cestách. Krásně jednoduchý a tenký 2v1, který disponuje celodenní výdrží baterie. S vynikajícím 
displejem, skvělým stereo zvukem, neuvěřitelnou rychlostí a úložištěm je dokonalým zařízením 
pro multitasking a multimédia pro vaši práci, hudbu, sociální média, hry a ještě více. Lenovo™ 
Miix 710 je výjimečně tenký, výjimečně optimalizovaný a přímo pro vás. 

1  S klávesnicí.

2 Volitelné.
3 Všechna tvrzení o výdrži baterie jsou přibližné a založené na testování 
MobileMark® 2014. Skutečné výsledky se budou lišit a závisí na mnoha 
faktorech včetně konfi gurace výrobku a jeho použití, softwaru, provozních 
podmínek, bezdrátové funkčnosti, nastavení řízení spotřeby, jasu displeje a 
dalších faktorů. Maximální kapacita baterie bude postupem času klesat. Pro 
další detaily navštivte https://bapco.com/
 products/mobilemark-2014/.

Krásně jednoduchý Pracujte kdekoliv

Díky nejnovějšímu výkonu 
pro zvyšení produktivity, 
a rychlému načítání, které 
otevře programy a soubory v 
pouhém okamžiku, dokončíte 
prezentaci rychleji, a zbyde 
vám tak ještě čas před 
příští schůzí. Díky prémiové 
klávesnici s 1,2 mm zdvihem 
kláves budete mít pocit, 
že píšete na notebooku. 
Klávesnice disponuje také 
fólií, která chrání obrazovku, 
když jste na cestách.

S tenkostí jen 9 mm a 
hmotností jen 750 g1 je Miix 
710 moderní notebook a 
superlehký tablet v jednom. 
Unikátní pant inspirovaný 
páskem hodinek je vyrobený 
z 268 samostatných dílů 
nerezové oceli, a poskytuje 
tak maximální fl exibilitu. 
S volitelným úhlem až do 
1500 vždy najdete ten, 
který vám vyhovuje - ať už 
sledujete video, pracujete 
nebo používáte dotykovou 
obrazovku.

Díky podpoře LTE2 je Miix 
710 optimalizovaný pro VoIP 
a video chatování, ať už jste 
kdekoliv. Vše vypadá lépe 
na 5Mpx webkameře. Navíc 
Miix 710 disponuje dvěma 
mikrofony s redukcí okolního 
hluku, a udrží tak maximální 
kvalitu vašich konverzací 
s přáteli a rodinou. A s až 
10hodinovou3 výdrží baterie 
vám poskytne maximální 
fl exibilitu kdykoliv a kdekoliv. 

Miix 710 je lehký tablet s 
Windows a s 12“ dotykovou 
obrazovkou s rozlišením 
FHD+. Užijete si pořizování 
vysoce kvalitních fotografi í se 
zadním 5MPx fotoaparátem 
a vestavěným bleskem. Poté 
jej můžete editovat pomocí 
připojené klávesnice nebo 
aktivního pera Lenovo ™. Ať 
už sledujete fi lmy, hrajete hry 
nebo jednoduše prohlížíte 
web, vychutnáte si bohatý 
stereo zvuk díky technologii 
Dolby®.

Bavte se kdekoliv Zůstaňte připojeni 

Pracujte kdekolivPracujte kdekoliv
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vám tak ještě čas před 
příští schůzí. Díky prémiové 
klávesnici s 1,2 mm zdvihem 
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když jste na cestách.
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VÝKON
Procesor
Až sedmá generace procesorů Intel® Core™ i7 

Operační systém
Windows 10 Pro
Windows 10 Home

Grafi ka
Integrovaná grafi ka Intel® HD 615

Kamera / mikrofon
Přední : 5 MPx s fi xním zaostřením
Zadní : 5 MPx s automatickým zaostřením a 
bleskem 
Dva mikrofony

Paměť 
Až 16 GB LPDDR3

Úložiště
Až 512 GB SSD 

Zvuk
Integrované stereo reproduktory s technologií 
Dolby® 

Baterie
40 Wh; až 10 hodin1 

DESIGN
Displej
12" displej s rozlišením FHD+ (2160x1440), 
400 nitů se sklem Gorilla® Glass

Rozměry
Tablet
(mm) : 292 × 210 × 9 
 

S klávesnicí
(mm) : 292 x 210 x 14,5 

Výška (mm)
Tablet : 9
S klávesnicí : 14,5

Hmotnost
Tablet : Již od 750 g
S klávesnicí : Již od 1,08 kg

Klávesnice / pero
1,2 mm cestovní klávesnice
Aktivní pero Lenovo™

Barva
Zlatá
Ebenově černá

PŘEDINSTALOVANÝ SOFTWARE
• Lenovo™ CCSDK3

• Lenovo™ Harmony 2.04

• Lenovo™ App Explorer pro FPC5

• Lenovo™ ID 
• Lenovo™ Photo Master 2.0
• McAfee® LiveSafe™ 
• User Guide Common Tool6

• Lenovo™ WRITEit7

• Lenovo™ PC Manager8

• Lenovo™ Cloud Disk8

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Bezdrátové připojení
WiFi 802.11 ac 2 x 2 + Bluetooth® 4.1; 
4G LTE (Cat 6)

Konektory
1 x USB 3.0 
1 x USB 2.0 
Micro HDMI™
Micro SIM2

Audio Combo Jack

TECHNICKÉ ÚDAJE
Lenovo™ Miix 710-12IKB*

Kódy platforem 

Intel®
Haswell: IHW, Broadwell: IBD, Broadwell U: IBU, Skylake: ISK, Skylake U: ISU, Kaby Lake: IKB, 
Cannonlake: ICN, Bay Trail: IBY, Braswell: IBR, Cherry Trail: ICR, Apollo Lake: IAP, Gemini Lake: IGM
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*  Příklad katalogového 
pojmenování Lenovo™ 
Miix
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Lenovo™ MIIX 710

1 Všechna tvrzení o výdrži baterie jsou přibližné a 
založené na testování MobileMark® 2014. Skutečné 
výsledky se budou lišit a závisí na mnoha faktorech 
včetně konfi gurace výrobku a jeho použití, softwaru, 
provozních podmínek, bezdrátové funkčnosti, nastavení 
řízení spotřeby, jasu displeje a dalších faktorů. Maximální 
kapacita baterie bude postupem času klesat. 
 Pro více detailů navštivte https://bapco.com/
 products/mobilemark-2014/ 
2 Volitelné.
3 v13 pro WW. 
4 Jen pro PRC, bez podpisu 
5 FPC verze DAD.
6 Nahrazeno Prism a PC Manager. 
7 Jen pro pero SKU. 
8 Pouze PRC.

SLUŽBY LENOVO™

 

 

 

MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Aktivní pero 
Lenovo™

Myš YOGA™Sluchátka do uší 
Lenovo 500 Extra Bass


