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Lenovo™ V330 (14") 



Lenovo™ V330 (14") PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Dokovací stanice USB-C 
ThinkPad 

Splňte požadavky na 
produktivitu včetně přenosu 

videa, dat a připojení drátové 
sítě s portem USB-C. 

PRVOTŘÍDNÍ HODNOTA.  PŮSOBIVÉ VÝSLEDKY. 

Hodnota bez obětování výkonu. 
Stylový a spolehlivý 14“ notebook Lenovo V330 vám pomůže 
zaměřit se na úspěch vašeho podnikání. 

• Jednoduchý: Tenký a stylový design s QuickCharge, jednodílným 
touchpadem a pantem otočným o 180° vám umožní budovat 
úspěšné podnikání.

• Výkonný: S nejnovějšími procesory AMD RyzenTM , dvěma úložišti*, 
připojením typu C a baterií Utrabay™
pro vyšší produktivitu, nebyl multitasking nikdy jednodušší.

• Zabezpečený: Chraňte své soukromí s čtečkou otisku prstu s 
dotykovým senzorem*, Windows Hello a mechanickým krytem 
kamery – ať jsou vaše data jen vaše. 

Batoh ThinkPad Essential 
Funkční, lehký a odolný batoh 

vám umožní mít s sebou vše, co 
potřebujete. 

Lenovo Dual Platform Notebook and 
Monitor Stand 
Spojte notebook, dokovací 
stanici a monitor do jednoho 
pohodlného řešení. 



Lenovo™ V330 (14") 
Profesionálové z malých podniků, kteří hledají 
spolehlivou technologii s velkým výkonem. 
Pro ty, kteří chtějí elegantní 
design, přenosnost a vestavěné zabezpečení v 
cenově dostupném notebooku, je V330 ideální 
volbou. 

 
VÝKON 

Procesor 
Až čtyřjádrový procesor AMD RyzenTM 5 

 
Operační systém 
Až Windows® 10 Pro 

 
Grafická karta 
Integrovaná grafika AMD 

AMD RadeonTM 540 2GB GDDR5 VRAM 
 

Paměť 

Až 8GB DDR4 2400MHz 
 

Úložiště 
Až 512GB SSD 

Až 2TB 5400rpm; s 

podporou dvou úložišť* 

Kamera 
0.3Mpx / 720p s uzávěrkami kamery 

 
Baterie 
Základní baterie: 

30Wh až 5 hodin a s QuickCharge (30minut, až 50 % kapacity; 

60minut, až 80 % kapacity) 

39Wh, až 6,5 hodin 

S baterií Ultrabay™†  (39Wh): 30Wh+39Wh, 

až 11,5 hodin 39Wh+39Wh, až 13 hodin 

Zvuk 
Stereo reproduktory s technologií Dolby® 

Audio™; jeden digitální mikrofon 

 
 
 

Zabezpečení 
TPM 2.0 (firmware) 

Dotyková čtečka otisku prstu* Slot pro 

zámek Kensington MiniSaver™ Fyzická 

uzávěrka kamery 

Active Protection System (APS)* 

 
DESIGN 

Displej 
14“ displej s rozlišením FHD (1920x1080) s antireflexní technologií 

14" displej s rozlišením HD (1366×768), s antireflexní technologií 
 

Rozměry 
mm: 343 × 247 × 20,3 

 
Hmotnost 
Začíná na 1,55kg 

 
Barvy 
Šedá Iron Gray 

 
Klávesnice a touchpad 
Klávesnice odolná proti polití, 

podsvícená*, jednodílný touchpad 

 
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ 

Vstupní/výstupní porty 
1 x USB 3.0 

1 x USB 3.0 (s nabíjením always 

on*) 1 x USB 3.1 typu C 

(2.generace) 

1 x USB 3.1 typu C (USB 3.1 2.generace + DP + PD)*   1 X USB 2.0 (s 

Ultrabay™)* 

VGA 

HDMI 

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

MMC) RJ45 

Audio Combo Jack 
 

LAN 
1000M 

WLAN 
1 x 1 AC a Bluetooth® 4.1 

 
 
 
 

SOFTWARE 
 

Lenovo Application Explorer 
Zkušební verze Microsoft Office 2016 (kromě Japonska) 

 
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. 

Upgrady záruk - opravy na místě a do následujícího pracovního 

dne Maximalizujte dobu provozu vašeho zařízení, a tím i vaši 

produktivitu díky rychlým a spolehlivým opravám do 

následujícího pracovního dne. 

Rozšíření záruky (1-2 roky v základu, 3 roky celkově) 
Tato služba s fixní cenou a obdobím pomáhá snížit náklady na 

provoz a ochrání vaši investici  

do zařízení. 

*volitelně 

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