
Lenovo™ V720

VÝKON A PRODUKTIVITA PRO 
VAŠE PODNIKÁNÍ 
Notebook Lenovo™ V720 vám díky ultra tenkému designu se všemi potřebnými vlastnostmi pomůže zůstat 
produktivní kdekoliv. Je úžasně výkonný díky nejnovějším procesorům Intel® Core™, paměti DDR4 a volitelnému 
PCIe SSD. Tvořte a sdílejte velké složky, vytvářejte prezentace, edituje kvalitní obrázky a buďte vždy připojeni. 
S odolnými plochými panty můžete snadno pracovat kdekoli, zatímco díky rychlému nabíjení zařízení vydrží 
celý den. Spolu se zabezpečovacími vlastnostmi přináší notebook V720 spolehlivou ochranu, jednoduchost a 
produktivitu, a pomáhá tak pozvednout úroveň vašeho podnikání na trhu.

PROČ KOUPIT
LENOVO™ V720

Celodenní výdrž baterie
Rychlé nabíjení vám dává možnost 
nabít zařízení až na 80 % během 
pouhé hodiny, a vy tak můžete 
pracovat celý den. Je ideálním 
zařízením pro podnikatele na 
cestách.

Krásný displej
Užijte si skvělou kvalitu barev díky 
displeji se svítivostí 300 nitů, 72% 
škálou barev, technologii IPS, rozlišení 
FHD a antirefl exní úpravě. V kombinaci 
s reproduktory JBL a Dolby Atmos* 
si můžete vychutnat kvalitní zvuk při 
videokonferencích, multimediálních 
prezentacích a při zábavě, když nejste v 
práci.

Připojte se a spolupracujte
Plně funkční port Thunderbolt 3 typu 
C poskytuje až 8x rychlejší přenos dat 
než USB 3.0  a pomáhá vám udržet 
tempo během dne. Navíc vám port HDMI 
umožní připojit více video zařízení.

Moderní design
Díky kovovému designu a šedému 
barevnému provedení je V720 moderní 
a odolný s tenkostí jen 15,9 mm. Odolné 
panty jsou navrženy tak, aby mohly otočit 
obrazovku o 180 stupňů pro snadné sdílení 
a spolupráci. 
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KDO POTŘEBUJE LENOVO™ V720?
Podnikatelé, kteří jsou často na 
cestách a ocení odolný notebook 
s poutavým designem a disponuje 
skvělým zabezpečením citlivých 
podnikových dat.

Majitelé fi rem, kteří hledají 
specifi kace a kompatibilitu 
potřebnou pro jednoduchá 
řešení notebooků a oceňují 
kompatibilitu, prodlouženou 
záruku a snadné upgrady.

Profesionálové, kteří vyžadují 
produktivitu a kupují 
nejaktuálnější technologie, 
aby jejich zařízení vydržela co 
nejdéle a byla za skvělou cenu.

cestách.

* Dostupné na modelu V720-14”



VÝKON
Operační systém

Až Windows 10 Pro

Procesor

Intel® Core™ i7-7500U

Intel® Core™ i5-7200U

Intel® Core™ i3-7100U

Úložiště

Až PCIe 512 GB SSD

Paměť

Až 16 GB DDR4

Grafi ka

12”: Až Intel® Iris™ 540 

14”: Až 2 GB GDDR5 NV 940MX 
 dedikovaná

DESIGN

Displej

12”: S rozlišením HD a antirefl exní úpravou 
/ s rozlišením FHD, antirefl exní úpravou a 
technologií IPS 

14”: s rozlišením FHD, antirefl exní úpravou, 
technologií IPS a úzkým rámečkem

Rozměry

12”: 305 mm x 219 mm x 15,9 mm 

14”: 321,7 mm x 221,8 mm x 15,9 mm

Hmotnost

12”: Od 1,28 kg - TBD 

14”: Od 1,4 kg - TBD

Baterie*

12”: Až 10 hodin (TBD)

14”: Až 9 hodin (TBD)

Barva

ŠedáZABEZPEČENÍ
Volitelná čtečka otisku prstu s 
dotykovým senzorem

Volitelný zabezpečovací hardwarový 
TPM čip

TECHNICKÉ ÚDAJE
Lenovo™ V720

Lenovo™ V720

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Porty

12”:

2 x USB 3.0

1 x USB Typ C

Čtečka paměťových karet 4v1 (SD, SDHC, 
SDXC, MMC)

Plnohodnotný port HDMI

RJ45

Kombinovaný port pro zvuk

14”:

2 x USB 3.0

1 x USB typ C, s DC-in a 
Thunderbolt™ 3

Čtečka paměťových karet 4v1 (SD, SDHC, 
SDXC, MMC)

Plnohodnotný port HDMI

Kombinovaný port pro zvuk

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.
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MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dokovací stanice 
Thunderbolt**

Dokovací stanice 
USB-C

Z USB-C do HDMI

Z USB-C do VGA

Z USB-C do Ethernet

45W / 65W USB-C 
nabíječka**

65W cestovní 
adaptér

Powerbanka USB-C 
12000mAh**

Batoh a pouzdro 
ThinkPad 

Professional

Dokovací stanice 
ThinkPad WiGig

* Založeno na testech MobileMark 2014. Výdrž baterie se liší v závislosti na nastavení, používání a dalších faktorech.

 ** kompatibilní pouze s 14” modely


