
ThinkCentre M75q Tiny byl vytvořen 
pro zvýšení vaší produktivity, je neuvěřitelně 
výkonný a kompaktní, navíc je zpracován 
z kvalitních materiálů. Disponuje vylepšeným 
zabezpečením, které je perfektní do moderních 
kanceláří a poskytuje vysoký výkon pro vaše 
zaměstnance. 

I přes kompaktní provedení je poháněn 
procesory AMD Ryzen™ PRO, disponuje pamětí 
DDR4, nejnovějším SSD úložištěm, technologií 
3D NAND a spoustou možností připojení. To vše 
v 1L šasi. Jistě také oceníte čistý pracovní stůl, 
protože můžete toto zařízení upevnit téměř 
kamkoliv – na zeď, pod stůl nebo za monitor. 

VYSOKÝ VÝKON, 
KOMPAKTNÍ PROVEDENÍ 

M75q TINY



M75q TINY

Neuvěřitelný výkon: Toto zařízení je vybaveno prvotřídní DDR4 RAM 
s kapacitou až 32 GB a PCIe M.2 SSD diskem s dvakrát vyšší rychlostí, 
technologií 3D NAND a procesory AMD Ryzen™ 5 Pro 3400 s grafikou 
Radeon™ Vega, takže s vámi udrží krok v každé situaci. 

Vylepšené připojení: M75q disponuje širokou škálou portů. Zahrnuje porty 
USB 2.0 Gen1, včetně USB typu C pro napájení, displej a data pro snadné 
připojení periferií. Má také DisplayPort a další porty pro zvuk, video a LAN 
pro vyšší efektivitu. 

Pokročilé zabezpečení: IT profesionálové vědí, že strategie zabezpečení je 
základem všeho. Technologie AMD GuardMI poskytuje ochranu od zapnutí 
po vypnutí s výkonným bezpečnostním co-procesorem uvnitř každého 
procesoru AMD Ryzen™ PRO. Ať už jde o virtualizaci nebo bootování, DRM 
nebo Trusted Platform Module 2.0 pomohou zařízení zabezpečit a 
minimalizují nebezpečí v podobě narušení dat. 

Pozoruhodný vzhled: Jen proto, že je výkonný a zabezpečený, nebude 
M75q dělat kompromisy ve vzhledu.  S černým krytem nese moderní a 
klasický design značky „Think“ a má pouze 1L šasi, takže vám poskytuje 
spoustu volného prostoru.

Výhody zařízení 
Správa 
Funkce jako správa DASH a chytrý způsob přihlášení umožňují 
snadnou a vzdálenou správu zařízení. DASH poskytuje větší 
flexibilitu při správě prostředí s více klienty. Funkce Smart Power on 
vám umožňuje vzdáleně spravovat počítač díky jednoduché klávesové 
zkratce, zatímco je váš Tiny upevněn k projektoru pomocí držáku VESA. 

Snadné použití 
Tiny byl testován dle MIL-SPEC, takže je vysoce odolný i v náročných 
podmínkách. Prachový filtr navíc chrání komponenty počítače Tiny před 
prachem a prodlužuje tak jeho spolehlivost a produktivitu. 

Udržitelnost 
Energetický úsporný M75q je vybaven certifikáty, jako je Energy® Star 
7.0, EPEAT Gold* (Tiny, vybraná nastavení) a TCO 8.0, takže sníží vaše 
náklady. 

Ekosystém ThinkCentre Tiny 
M75q má pouze 1L šasi. To znamená, že ho můžete připevnit na zeď, 
pod stůl nebo za monitor a ušetřit tak místo na vašem stole. 

*Funguje s 135W 89%  



Volitelné příslušenství

Prachový filtr ThinkCentre Dust Shield 
(PN: 4XH0R52197) 

Prachový filtr 1l ThinkCentre Tiny udržuje váš počítač v čistotě a ochrání ho před 
prachem, který může ovlivnit výkon a spolehlivost vašeho počítače. Je také 
kompatibilní se standardem VESA. 

Vertikální stojan ThinkCentre Tiny IV 
(PN: 4XF0N03160) 

Vertikální stojan Tiny slouží k upevnění počítače Tiny 
do vertikální polohy a pomůže vám tak lépe 
zorganizovat pracovní prostor uvolněním místa na 
vašem stole. Je kompatibilní s 35W a 65W Tiny 
zařízeními. 

VESA mód II ThinkCentre Tiny 
(PN: 4XF0N03161) 

ThinkCentre Tiny Vesa Mount II má unikátní design, který 
je specifický pro upevnění počítačů Tiny a disponuje 
univerzálním nastavením upevnění VESA.  Je kompatibilní 
se všemi počítači Tiny. Toto všestranné řešení upevnění může 
být použito samostatně nebo v kombinaci s dalšími 
možnostmi bezpečného upevnění. 



ThinkCentre M75q Tiny 

VÝKON 

Procesor 
Až AMD Ryzen™ 5 Pro 3400 

Operační systém 
Windows 10 Pro 64bitový 
Podpora OS Linux 

Grafická karta 
AMD Radeon™ Vega 

Paměť 
Až 32 GB 2 DDR4 SODIMM 

Napájení 
65W 88% adaptér a 135W 89% adaptér 

Úložiště 
PCIe M.2 SSD 

KONEKTIVITA 

Přední porty 
1 × USB 3.1 Gen1 
1 x USB 3.1 Gen1 typu C 
1 x kombinovaný 
1 x Mikrofon 

Zadní porty 
3 x USB 2.0 
1 x USB 3.1 Gen1 
1 × DP 
1 x HDMI 
2 Volitelné porty: Sériový/DP/HDMI/USB 
Typu C/ VGA+ sériový 
1 x LAN 
1 × audio 

Rozšiřující slot 
1 x M.2 2280/2242 pro PCIe SSD 
1 x M.2 pro 
WiFi 1 x PCIe 

Vnitřní šachta 
1 x 2.5" HDD 

DESIGN 

Provedení 
1L 

Barva 
Černá 

ZABEZPEČENÍ 

HW TPM 2.0 
Technologie AMD GuardMI Smart 
USB protection založené na 
systému BIOS 
AES 128bitové šifrovací řešení 
Zámek Kensington® 
Oko pro visací zámek 
Smart Cable Clip 

PŘEDINSTALOVANÉ 
APLIKACE NA WINDOWS 10 

Lenovo Tangram 
Microsoft Office 2016 

SPRÁVA 

Správa DASH 

EKOLOGICKÉ CERTIFIKÁTY 

Energy Star® 7.0 
EPEAT™ Gold (Tiny, vybrané nastavení) 
TCO 8.0 

DOPORUČENÉ SLUŽBY 

Lenovo nabízí komplexní portfolio služeb 
pro podporu a ochranu vaší investice 
do zařízení ThinkCentre, 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 
neočekávaným nákladům na opravu. 
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. 

V závislosti na mnoha faktorech, jako je schopnost zpracování periferních zařízení, atributy souborů a další faktory související s konfigurací systému a provozním prostředím, se skutečná 
přenosová rychlost pomocí různých konektorů USB na tomto zařízení bude lišit a je obvykle pomalejší, než rychlost přenosu dat, jaká je definována příslušnými specifikacemi USB: - 5 Gbit/s 
pro USB 3.1 Gen1;    10 Gbit/s pro USB 3.1 Gen2 a 20 Gbit/s pro USB 3.2. 

© 2019 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 vedoucího 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 Spojených státech a / nebo dalších jurisdikcích. Ostatní názvy společností, produktů a služeb mohou být ochrannými známkami nebo značkami služeb jiných společností. 




