
PŘENOSNÉ A VÝKONNÉ ZAŘÍZENÍ 
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ThinkPad A285 PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Dokovací stanice ThinkPad 
(PN: 40AG0090xx (Basic), 

40AH0135xx (Pro), 
40AJ0135xx (Ultra) 

Mechanický boční dokovací 
port ThinkPad poskytuje to nejlepší 
dokování pro zákazníky ThinkPad. 

Inovativní boční konektor 
navržený speciálně pro 

notebooky ThinkPad poskytuje 
snadnou cestu pro pohodlné a 
bezpečné připojení k celé řadě 

příslušenství USB-C a externím 
displejům. Podpora nabíjení 

zařízení a zrcadlově umístěné 
tlačítko napájení usnadňují vaši 

práci. 

VYNIKAJÍCÍ KOMBINACE VÝKONU A PŘENOSNOSTI 
Lehký a tenký ThinkPad A285 je navržen pro 
podnikání na cestách. Přináší výjimečný výkon s nejnovějšími mobilními 
procesory AMD RyzenTM PRO s grafikou RadeonTM a pamětí DDR4, která 
umožňuje tvoření bohatého obsahu. 10,2hodinová* výdrž baterie s 
technologií rychlého nabíjení, která nabije váš notebook na 80 % výdrže 
za pouhou hodinu, takže vám zaručuje dlouhou produktivitu. Ať už jste v 
kanceláři, doma nebo na cestách, vychutnáte si nepřerušený přenos 
dat s globálním připojením LTE-A kdykoliv a kdekoliv. Robustní 
zabezpečení jako je dotyková čtečka prstu Match on Chip a 
infračervená kamera s Windows Hello udrží vaše důvěrná data v 
bezpečí. 

* Založeno na testech MobileMark 2014. Výdrž baterie značně závisí na nastavení,
způsobu použití a dalších faktorech.

Sluchátka do uší Lenovo 
(PN: 4XD0J65079) 

Se třemi unikátními provedeními 
najdete to správné pro vynikající 

kvalitu zvuku. Snadná přenosnost, 
pohodlnost a velké krytky na uši, 

které redukují okolní hluk - to vše vám 
umožní zvýšit vaši kreativitu. 

Bezdrátová myš 
(PN: 0B4716x*) 

Získejte přesné ovládání bez 
zbytečného zatížení. Moderní design 
dvou tlačítek zajišťuje pohodlné použití 
a maximální pohodlí. Nová modrá 
optická technologie zajišťuje přesnější 
ovládání a funguje prakticky na 
jakémkoli povrchu. 
* (viz poznámka k PN pro jednotlivé země)



ThinkPad A285 

VÝKON 

Procesor 
Mobilní procesor až AMD Ryzen™ PRO R7 

Operační systém 
Windows 10 Pro 

Grafická karta 
AMD Radeon™ Vega 

Kamera 
720p HD kamera s ThinkShutter 720p HD 
infračervená kamera 

Paměť 
Až 16GB DDR4 Down 2400MHz 

Úložiště 
Až 512GB PCIe SSD 

Baterie 
48Whr (10,2 hodin*) 

Rychlé nabíjení 
Ano 

Klávesnice 
Podsvícení 

Odolnost 
Armádní testování MIL-SPEC 

* Založeno na testech MobileMark 2014. Výdrž baterie 
značně závisí na nastavení, způsobu použití a dalších 
faktorech. 

ZABEZPEČENÍ 

Čtečka otisku prstu s dotykovým 
senzorem Match-on-Chip, Windows Hello 
Kryt kamery ThinkShutter 
fTPM/TPM 2.0 
128bitové šifrování AES 
Technologie AMD GuardMI 

DESIGN 

Displej 
12,5" displej s rozlišením HD a technologií 
TN 
12,5" displej s rozlišením FHD a technologií 
IPS 
12,5“ LW dotykový displej s rozlišením FHD 
a technologií IPS 

Rozměry 
307,7 x 209,8 x 17,4 -17,8mm 

Hmotnost 
Od 1,13kg 

Barvy 
Černá 

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ 

Ethernet 
RJ45 AC 
2 x 2 

Globální LTE-A 
Ano, Fibocom L850-GL 

Vstupní/výstupní porty 
1 x USB USB-A 3.1 první generace 
1 x USB-A 3.1 2. generace 
2 1x USB-C 
3,5 mm jack pro sluchátka a mikrofon (zvuk) 
Čtečka čipových karet 

Video porty 
HDMI 2.0 
USB-C (DP) 1.4 

Dokovací stanice 
Boční mechanický dokovací port 
USB-C Dokovací kabel USB-C 
Dokovací stanice USB 3.0 

DOPORUČENÉ SLUŽBY 

Lenovo nabízí komplexní portfolio služeb pro podporu a 
ochranu vaší investice do zařízení ThinkPad, abyste se 
mohli soustředit na vaši firmu, ne na vaše IT. 

Prémiová podpora 
Poskytuje přímý přístup ke kvalifikovaným a zkušeným 
technikům společnosti Lenovo, kteří nabízejí komplexní 
podporu hardwaru a softwaru. Poskytuje vám stálé 
kontaktní místo v rámci společnosti Lenovo, abyste zajistili, 
že váš problém bude profesionálně řešen od začátku až 
do konce. 

Ochrana proti náhodnému poškození (ADP) 
Služba, díky které se vyhnete nečekaným výdajům. Tato 
služba poskytuje pokrytí škod, které nespadají do záruky, 
např.: polití tekutinou, upuštění zařízení nebo poškození 
obrazovky. 

Rozšíření záruky až na 5 let
Tato služba s fixní cenou a obdobím pomáhá snížit náklady 
na provoz a ochrání vaši investici do zařízení. 

© 2018 Lenovo. Všechna práva vyhrazena. Tyto produkty jsou k dispozici do vyprodání zásob. Zobrazené ceny mohou být změněny bez předchozího upozornění. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se 
ceny, obraťte se 
na svého správce účtu společnosti Lenovo. Lenovo nezodpovídá za typografické nebo fotografické chyby. Záruka: Pro kopii příslušných záruk napište na adresu: Warranty Information, 500 
Park Offices Drive, RTP, NC, 27709, Attn: Dept. ZPYA/B600. Lenovo nezastupuje ani negarantuje jakékoliv produkty či služby třetích stran. Ochranné známky: Lenovo, logo Lenovo, Rescue 
and Recovery,ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkVantage a ThinkVision  jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Lenovo. 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 USA a/nebo jiných zemích. Ostatní názvy společností, produktů a služeb mohou být ochrannými známkami nebo značkami služeb jiných společností. 
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