DOKONALÁ KOMBINACE
PRODUKTIVITY A PŘENOSNOSTI

A485

ThinkPad A485

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dokovací stanice
ThinkPad
(PN:40AG0090xx (Basic),
40AH0135xx (Pro),
40AJ0135xx (Ultra)

ZVYŠTE VÝKON A PRODUKTIVITU
VAŠEHO PODNIKÁNÍ
ThinkPad A485 kombinuje nekompromisní výkon s vynikající
přenosností a skvělým zabezpečením.Ať už jste v kanceláři
nebo na cestách, tyto firemní notebooky splní vaše profesionální
požadavky.S mobilním procesorem AMD Ryzen™ PRO je multitasking
hračkou a grafika AMD Radeon™ Vega zvyšuje vaši kreativitu. Až 10,7
hodinová* výdrž baterie zajišťuje nepřerušované používání ať už jste
na cestách nebo sedíte u stolu.
Mechanické boční dokování, které poskytuje více
možností připojení, zvyšuje vaši produktivitu.Intuitivní
vícedotykový displej s rozlišením FHD (volitelně) zaručuje efektivnější
a interaktivnější práci.Technologie Glance eye tracking zlepšuje
produktivitu na více monitorech s jen nepatrným pohybem hlavy a
očí.Bezpečnostní funkce, jako je infračervená kamera pro
rozpoznávání tváře na Windows Hello a čtečka otisku prstu s
dotykovým senzorem Match-on-Chip pro bezpečné přihlášení
vám umožní pracovat snadno.Budete také stále připojeni díky
globálnímu LTE-A, i když jste na cestách.
*Založeno na testech MobileMark 2014.Výdrž baterie značně závisí na nastavení,
způsobu použití a dalších faktorech.

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

Klávesnice a myš ThinkPad
Professional
(PN:4X30H567XX)

Stereo sluchátka Lenovo
USB
(PN:4XD0K25031)
Pohodlná, univerzální
sluchátka s optimalizovanými
VoIP funkcemi, která jsou
dodávána s oboustrannými
ušními špunty, které vám
pomohou soustředit se na hovor
redukcí okolního
hluku.Nastavitelná sluchátka
a 180° mikrofon poskytují
vynikající čistotu zvuku, ať už
pro VoIP nebo během
běžných telefonních hovorů.

Vychutnejte si tichá tlačítka a
prvotřídní zážitek ze psaní s
touto kombinací bezdrátové
klávesnice a myši.Tenká
klávesnice s numerickou
klávesnicí a tlačítky,
vyhrazenými pro média, vám
umožňují mít ovládací prvky,
které nejvíce používáte, na
dosah ruky a ergonomická myš
podporuje celodenní použití.

ThinkPad A485
VÝKON

ZABEZPEČENÍ

Procesor

Čtečka otisku prstu s dotykovým

Mobilní procesor až AMD Ryzen™ PRO R7

senzorem Match-on-Chip, Windows
Hello

Operační systém

Kryt kamery ThinkShutter fTPM/TPM

Windows 10 Pro

2.0

Grafická karta
AMD Radeon™ Vega

128bitové šifrování AES

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)
SD karta
Čtečka čipových karet

Technologie AMD GuardMI

Video porty

DESIGN

USB-C (DP) 1.4

Displej
14" displej s rozlišením HD a technologií
TN

Boční mechanický dokovací

HDMI 2.0

Kamera
720p HD kamera s ThinkShutter 720p
HD kamera s infračervenou kamerou
Paměť
Až 32GB (2DIMM) DDR4 2400Mhz
Úložiště
Až 512GB PCIe SSDs a 1TB SATA HDD
Baterie

14" displej s rozlišením FHD a technologií
IPS
14“ dotykový displej s rozlišením FHD a
technologií IPS
ROZMĚRY

48Whr (10,7 hodin*)

336,6 × 232,5 × 19,95mm

72Whr
96Whr

Dokovací stanice
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.

Hmotnost

Rychlé nabíjení
Ne

Od 1,58kg

Prémiová podpora
Poskytuje přímý přístup ke kvalifikovaným a zkušeným technikům

Klávesnice
Podsvícení

Barvy

společnosti Lenovo, kteří nabízejí komplexní podporu hardwaru a

Černá

softwaru.Poskytuje vám

Odolnost

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

problém bude profesionálně řešen od začátku až do konce.

Ethernet

Ochrana proti náhodnému poškození (ADP)

stálé kontaktní místo v rámci společnosti Lenovo, abyste zajistili, že váš

Armádní testování MIL-SPEC
* Založeno na testech MobileMark 2014.Výdrž baterie značně
závisí na nastavení, způsobu použití a dalších faktorech.

RJ45

Služba, díky které se vyhnete nečekaným výdajům.Tato služba poskytuje pokrytí

AC 2 x 2

škod, které nespadají do záruky, např.: polití tekutinou, upuštění zařízení

Globální LTE-A
Ano, Fibocom L850-GL

nebo poškození obrazovky.
Rozšíření záruk (1-5 let)
Tato služba s fixní cenou a obdobím pomáhá snížit náklady na
provoz a ochrání vaši investici do zařízení.
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