
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 



STOLNÍ POČÍTAČ LenovoV530 
V PROVEDENÍ TOWER 
SPOLEHLIVÝ A PRODUKTIVNÍ POČÍTAČ 
S výkonem nejnovějších procesorů Intel® a 
vysoce výkonnou pamětí DDR4 splní V530 v provedení Tower potřeby 
malých podniků. Díky úložišti PCIe SSD se počítač zapne během okamžiku 
a vy se nebudete muset stresovat při pomalém načítání souborů 
a aplikací. Díky množství snadno přístupných portů USB budete s 
počítačem V530 připraveni na firemní požadavky budoucnosti. 

Výjimečný výkon:  užijte si bezproblémový multitasking, bohaté 
vytváření obsahu a snadnou manipulaci s objemnými soubory a 
aplikacemi s pamětí Intel® Optane™* s vynikající odezvou. 
* Volitelně 

Lepší zabezpečení: zabraňte úniku citlivých dat a informací o 
zákaznících s funkcí Smart USB Protection založené na BIOSu, která 
umožňuje připojení pouze určených zařízení USB. 

Snadná správa: Užijte si rychlé sdílení souborů s porty USB 3.1 2. 
generace, které umožňují přenos dat dvojnásobnou rychlostí 
oproti předchozí generaci. 

Udržitelný růst: snižte spotřebu energie pro vyšší úspory a 
efektivnější podnikání s certifikovaným a 
ekologicky šetrným počítačem. 

Výhody ITDM 
Maximalizujte produktivitu: 8. generace procesorů Intel® CoreTM i7 
maximalizuje výkon systému, umožňuje rychlejší odezvu a zvýšení 
produktivity uživatelů. 

Zvyšte zabezpečení vašeho podnikání:  Řada bezpečnostních funkcí 
jako je Smart USB Protection a TPM 2.0 zajišťuje, že budou vaše 
firemní data dobře chráněna. 

Zjednodušte práci IT: Lenovo Vantage poskytuje možnost správy 
systému v jednom kroku, nastavuje aktualizace systému, 
maže 
nepotřebné soubory, šetří čas vašemu IT týmu a umožňuje vašim 
zaměstnancům soustředit se na své úkoly. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

Biometrická USB myš Lenovo se 
čtečkou otisku prstu 
(PN: 4Y50Q64661) 

 
Vychutnejte si ergonomický 
oboustranný design této 
vysoce výkonné myši, která je  
dodávána s biometrickou čtečkou 
otisku prstu. Rychlá, snadná a 
přesná,  
poskytuje vysokou přesnost 
rozlišení 1600 dpi a disponuje 
certifikátem Windows Hello. 

Stereo sluchátka Lenovo 
(PN: 4XD0K25031 USB, PN:  4XD0K25030 
Analogová) 

 
Pohodlná, univerzální sluchátka s 
optimalizovanými funkcemi VoIP, 
která jsou dodávána s 
oboustrannými ušními špunty, které 
vám pomohou soustředit se na 
hovor blokováním okolního hluku. 
Nastavitelná sluchátka a 180° 
mikrofon poskytují vynikající čistotu 
zvuku, ať už pro VoIP nebo během 
běžných telefonních hovorů. 

ThinkVision T24i 
(PN: 61C6MAR1XX/ 61C6MAT1XX) 

 
Vychutnejte si krásné zobrazení 
na 24" bezrámečkovém 
monitoru s rozlišením FHD a 
panelem IPS. S vestavěným 
napájením a širokými možnostmi 
připojení VGA, HDMI a DP splní 
T24i všechny vaše požadavky. 
Disponuje plně funkčním 
stojánkem LTPS, 
který se otáčí o 90° v obou 
směrech pro snadné použití. 
Kromě toho nabízí 4 porty USB 3.0 
pro snadné připojení. 

Zabezpečené disky 
Lenovo 
(PN: 4XB0M137XX) 

 
Eliminuje hrozbu úniku dat při 
přenosu díky šifrování 
armádní úrovně. 
AES 256-bit CBC HDWR 
  Tento počítačový disk poskytuje 
autentizaci  klávesovým pinem a 
programovatelnou ochranu 
Brute Force, která umožňuje 
administrátorům nastavit počet 
neúspěšných pokusů od 4 do 20. 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 



Stolní počítač Lenovo V530 v provedení tower 
 

VÝKON 
 

Procesor 
Až Intel® Core™ i7 

 
Čipová sada 
B360 

 
Operační systém 
Až Windows® 10 Pro 

 
Paměť 
Až 32 GB DDR4 2666 MHz 

 
Možnosti pevného disku 
3.5” 7200 rpm HDD (500 GB/1 TB) 
2.5” SATA SSD (128 GB) 
PCIe SSD (128 GB/256 GB) 

Možnosti optické mechaniky 
DVD R/W 

 
Možnosti grafiky 
Integrovaná grafika Intel® 

 
Volitelná dedikovaná grafická karta 
NVIDIA® GT730 2 GB GDDR3 VGA+HDMI 
NVIDIA® GT730 1 GB GDDRG DP+DP 

Napájení 
180 W 85% 

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ 
 

WLAN 
802.11AC 1x1 + Bluetooth® 4.0 

 
Přední porty 
4 x USB 3.0 
2 x USB 3.1 
Volitelná čtečka 
paměťových karet 2 x 
vstup pro zvuk 

Zadní porty 
3 x Audio 
1 x VGA 
1 x DP 
1 x HDMI 
2 1 × USB 2.0 
2 x USB 3.0 
1 RJ-45 
1 Sériové rozhraní 

 
Rozšiřující slot 
1 x PCIe x 16 
1 x PCIe x 1 
M.2 pro WiFi 
M.2 pro PCIe SSD 

 
Vnitřní bay 
1 x 5.25 optická mechanika 
2 x 3.5” HDD 

ZABEZPEČENÍ 
 

Smart USB protection 
TPM 2.0 

 
DESIGN 

 
Šasi 
15 l 

 
Barvy 
Černá 

 

SOFTWARE 
 

Lenovo Vantage 
Lenovo App Explorer 
Zkušební verze Microsoft® 
Office 2016 McAfee™ 
LiveSafe™ LinkedIn® 
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