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POČÍTAČLenovoV530s 
 

MALÉ ZAŘÍZENÍ S VELKÝM VÝKONEM 
Rychlý, spolehlivý a kompaktní počítač V530s je ideální volbou pro 
každodenní podnikání v jakémkoli kancelářském prostředí. Je poháněn 
nejnovější 8. generací procesorů Intel® CoreTM i (až i7), 
Disponuje pamětí DDR4 a vysokorychlostním PCIe SSD. Je to výkonný 
počítač pro plynulý multitasking a zpracování velkých souborů. S poutavým 
designem, jednoduchou správou a energetickou účinností maximalizuje 
V530s vaši produktivitu. 

 
Snadná správa: Disponuje předními USB porty pro snadný 
přístup a připojení periferních zařízení. 

 
Vysoký výkon: Zvýšený a zrychlený výkon paměti Intel® 
Optane™ bez kompromisu na kapacitě úložiště. 

 
Vylepšené zabezpečení: Znemožňuje únik dat se Smart USB 
Protection založeném na systému BIOS, který zakazuje přístup do 
portů a umožňuje používání klávesnice a myši. 

 
Optimalizace pracovního prostoru Díky šasi o objemu pouze 7.4l se 
toto zařízení vejde kamkoliv do kanceláře. 

 
Minimální dopad na životní prostředí Je certifikovaný jako 
energeticky účinný a snižuje spotřebu energie a náklady pro 
produktivní podnikání. 

 

Výhody ITDM 
Snadnější správa pro zaměstnance: Lenovo řady V s vynikající odezvou 
jsou snadno nastavitelná, zapojitelná a spravovatelná zařízení 
disponující nástrojem Lenovo Vantage, který optimalizuje výkon a 
chrání vaše podniková data. 

Zvyšte zabezpečení vašeho podnikání: Řada bezpečnostních 
funkcí jako je Smart USB Protection založené na systému 
BIOS a fTPM2.0 zajišťují, že budou vaše firemní data 
dobře chráněna. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

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. 

Zabezpečený 
pevný disk Lenovo 
(PN: 4XB0M137XX) 

 
Eliminuje hrozbu úniku dat při 
přenosu díky šifrování 
armádní úrovně. 
AES 256-bit CBC HDWR 
Šifrování dat 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 V530s 
 

VÝKON 
 

Procesor 
Až Intel® Core™ i7 

 
Čipová sada 
B360 

 
Operační systém 
Až Windows® 10 Pro 

 
Paměť 
Až 32GB DDR4 2666MHz 

Volitelná paměť Intel Optane 

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

Možnosti optické mechaniky 
DVD R/W 

 
Možnosti grafiky 
Integrovaná grafika Intel® 

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

Napájení 
180W 85% 

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ 
 

WLAN  
802.11ac 1 x 1 + Bluetooth® 4.0 Combo 

 
Přední porty 
2 x USB 3.0 
2 x USB 3.1 
Volitelná čtečka 
paměťových karet 1 x 
kombinovaný zvukový 
port 
1× mikrofon 

 
Zadní porty 
1× audio 
1 x VGA 
1 × DP 
1 x HDMI 
2 1 × USB 2.0 
2 x USB 3.0 
1 x RJ45 
1 x Sériové 
rozhraní, volitelné 
paralelní 

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

 
Vnitřní šachta 
1 x 5.25” optická mechanika 
1 x 3.5” HDD nebo 1 x 2.5” SSD 

ZABEZPEČENÍ 
 

Podpora Smart USB Protection BIOS TPM 
2.0 

 
DESIGN 

 
Šasi 
7.4L 

 
Barva 
Černá 

 
SOFTWARE 

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