
Windows®. Život bez hranic™.  
Společnost Lenovo® doporučuje Windows 7.

základní specifikace
•	 S	procesory	až	Intel®	Core™	i5-460M	s	technologií	

Intel®	Turbo	Boost*
•	 Originální	Windows®	7	Professional
•	 Lenovo	Enhanced	Experience	pro	Windows®	7—

rychlejší,	bohatší	a	bezpečnější	práce	s	PC
•	 14.0”	nebo	15.6"	HD	displej	(1366x768),	širokoúhlý,	

lesklý
•	 S	grafickou	kartou	až	NVIDIA®	GeForce®	310M	1GB	

s	technologií	Optimus™

•	 Až	4GB	DDR3	paměti,	až	500GB		
HDD	(7200ot./min)

•	 Integrovaná	WiFi	802.11b/g/n
•	 Integrovaná	DVD	mechanika
•	 USB2.0	konektory	a	čtečka	karet	4v1
•	 Integrovaná	web	kamera

zábava
•	 Stereo	reproduktory
•	 HD	grafika	a	HDMI	výstup1
•	 Přepínatelná	grafická	karta—je	na	Vás	co	zvolíte	-	

výkon	nebo	dlouhou	výdrž	na	baterii2

styl
•	 Elegantní,	profesionální,	kovový	design
•	 Ultratenké	provedení,	od	18mm3

Stylové	 a	 tenké	 notebooky	 řady	 IdeaPad	 V	 Vás	 budou	 perfektně	
reprezentovat.	 Luxusní	 kovový	 design,	 nejmodernější	 technologie	 a	
funkce	 pro	 firemní	 zákazníky	 jsou	 poznávacím	 znamením	 celé	 řady.		
Vysoká	 úroveň	 zabezpečení	 je	 samozřejmostí	 díky	 balíčku	 Lenovo	
Security	 Suite,	 který	 obsahuje	 funkci	 pro	 kryptovámí	 dat,	 nástroj	 pro	
jednoduchou	správu	vašeho	hesla	a	nebo	zámek	pro	rychlé	a	snadné	

uzamčení	 USB	 portů.	 Software	 OneKey®	 Rescue	 System	 Vám	 pomůže	 odstranit	 viry	 nebo	 obnovit	 systém	 po	
jeho	případné	havárii.	Už	se	nemusíte	o	Váš	počítač	a	data	bát!	Díky	Lenovo	Energy	Managementu	s	vylepšenou	
technologií	 úspory	 elektrické	 energie	 získáte	 delší	 výdrž	 na	 baterii	 a	 ušetříte	 náklady.	 S	 Lenovo	 Enhanced	
Experience	 je	 startování	 i	 vypínání	 systému	mnohem	 rychlejší	 a	Windows	7	Professional	 nabízí	 další	 dodatečné	
prvky	 zabezpečení	 a	 zjednodušené	 správy.	 IdeaPad	V460/V560	 vám	pomůže	uskutečnit	 všechny	 vaše	nápady.

Udělejte více díky tenkému stylovému designu notebooku 
Lenovo® IdeaPad® V460/V560 s nejnovějšími procesory Intel® 
Core™ i5 a technologií Intel® Turbo Boost.

What’s
your

idea of fun?

jednoduchost
•	 Active	Protection	System™	-	airbag	pro	vaše	data
•	 Navrženy	speciálně	pro	podnikatele,	živnostníky	a	

malé	firmy,	od	tvůrců	notebooků	ThinkPad
•	 Snímač	otisků	prstů	pro	jednoduché	a	bezpečné	

přihlašování
•	 Lenovo	Energy	Management	-	delší	výdrž	na	baterii	a	

úspora	nákladů
•	 Lenovo	Security	Suite	-	nástroje	pro	zvýšené	

zabezpečení
•	 Lenovo	ReadyComm	-	software	pro	snadnou	správu	

konektivity
•	 Numerická	klávesnice	pro	pohodlnou	práci
•	 OneKey®	Rescue	System	-	jednoduchá	záloha	a	

obnova	dat
•	 Zámek	USB	portů	-	pro	maximální	zabezpečení	dat

Profesionální 
stylový 
notebook

Profesionální 
stylový 
notebook

technologie 
turbo boost 

lenovo  
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Techniké Specifikace LenOVO iDeapaD V460/560

Windows®. Život bez hranic™.  
Společnost Lenovo® doporučuje Windows 7.

procesor 
Intel®	Core™	i5-460M	procesor	s	technologií	Intel®	Turbo	Boost*	(2.53GHz,	3MB	Cache)
Intel®	Core™	i3-370M	procesor	(2.40GHz,	3MB	Cache)
Intel®	Pentium®	Procesor	P6100		(2.00	GHz,	3M	Cache)	

Operační systém 
Originální	Windows®	7	Professional
Originální	Windows®	7	Home	Premium
DOS

Displej/Rozlišení 14.0”	nebo	15.6"	High-definition	(1366x768),	16:9	širokoúhlý,	lesklý

Grafická karta NVIDIA®	GeForce®	310M	1GB	s	technologií	Optimus™

Grafická	karta	Intel®	HD	

paměť Až	4GB	paměti	DDR3	1333/1066MHz

hard Disk 320GB/500GB	7200ot./min.	HDD

Optická 
mechanika DVD	čtecí/vypalovací	mechanika

Zvuk 2.0	reproduktory	(2*	1.5W)

konektivita 802.11bg/bgn	WiFi,	10/100/1000M	LAN,	Bluetooth®

porty 3x	USB2.0,	1x	USB	eSATA	Combo,	čtečka	karet	4v1	(SD,	SD	pro,	MMC,	MS	pro),	sluchátka,	mikrofon,	
VGA,	HDMI	(volitelně)

kamera 1.3M	integrovaná	web	kamera

Další funkce Snímač	otisku	prstů

hmotnost 2.478kg	s	6-ti	článkovou	baterií

Rozměry 378x18~33x255	(mm)	(ŠxVxH)

Výdrž na baterii Približně	5hod.	(s	integrovanou	grafikou)	s	6-ti	článkovou	baterií

předinstalovaný 
Software*

Adobe®	Reader	9.0.1,	Active	Protection	System™,	ReadyComm,	Energy	Management	5.0,	McAfee®	9.0,	Office	
Professional	2007,	OneKey®	Rescue	System	7.0,	Cyberlink	YouCam	3.0,	Power2Go,	Lenovo	Security	Suite,	
Windows	Live™	Essentials	3.0,	WinDVD®,	BioExcess	a	USB	Port	Locker
*Software	se	může	lišit.	

Lenovo	vynakládá	veškeré	úsilí,	aby	zajistilo	přesnost	všech	informací,	ale	není	odpovědné	za	redakční,	fotografické	nebo	typografické	chyby.	Obrázky	jsou	pouze	ilustrační.	Specifikace	
Lenovo	 produktů:	 Úplné	 specifikace	 produktů	 Lenovo	 najdete	 na	 www.lenovo.com.Lenovo	 nezastupuje	 ani	 negarantuje	 jakékoliv	 produkty	 či	 služby	 třetích	 stran.	 Ochranné	 známky:	
Lenovo,	the	Lenovo	logo,	IdeaPad,	OneKey,	VeriFace	a	New	World.	New	Thinking	jsou	ochranné	známky	Lenovo.	Microsoft,	Windows	a	Vista	jsou	ochranné	známky	společnosti	Microsoft	
Corporations.	Intel,	Intel	logo,	Intel	Atom	a	Atom	Inside	jsou	jsou	ochranné	známky	společnosti	Intel	Corporation.	Další	názvy	firem,	produktů	a	služeb	mohou	být	ochranné	známky	nebo	
známky	služeb	jiných	firem.	©2010	Lenovo.	Všechna	práva	vyhrazena.poznámky: 1.	Volitelná	funkce,	není	dostupná	na	všech	modelech.	2.	Přepínatelná	grafická	karta	je	dostupná	poze	u	
modelů	s	diskrétní	grafickou	kartou.	3.	Měřeno	v	nejtenčím	místě.

Rychlejší a snadnější práce díky Windows® 7

Počítač	s	certifikací	Lenovo	Enhanced	Experience	 	pro	
Windows®	7	nabízí	velmi	rychlý	start	a	vypnutí	systému,	
bohatou	 multimediální	 výbavu	 a	 nástroje	 pro	 snadnou	
údržbu	systému.	Nyní	 s	 technologií	RapidDrive1	-	 která	
kombinuje	 rychlé	 SSD	 disky	 se	 standardními	 pevnými	
disky	-	takže	nastartování	systému	je	rychlejší	až	o	
66%	a	vaše	oblíbené	aplikace	naběhnou	2x	rychleji5.	
Pro	více	informací	navštivte	www.lenovo.com/win7ee

v460/560

rozšíření zárUky

prodloužení záruky 
na 3 roky s novýM 
servisníM balíčkeM 

doPorUčené PřísLUšensTVí

Lenovo	Headset	P550
•	 Moderní	design

•	 Skvělý	čistý	zvuk	

•	 Lehké	a	pohodlné

www.lenovo.cz


