VÝKONNÝ
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M720 v prevedení Tower a SFF

ThinkCentre M720 v prevedení
Tower a SFF

PRÍSLUŠENSTVO

Bezdrôtová klávesnica a
myš Lenovo Essential
Vychutnajte si tiché
tlačidlá a prvotriedny zážitok z
písania s touto kombináciou
bezdrôtovej klávesnice a myši.
Tenká 2,5zónová klávesnica s
numerickou klávesnicou a tlačidlami
vyhradenými pre médiá vám
umožňujú mať ovládacie prvky,
ktoré najviac používate, na dosah
ruky a ergonomická myš podporuje
celodenné použitie.
Stereo slúchadlá Lenovo

POZDVIHNITE PRODUKTIVITU NA ĎALŠIU ÚROVEŇ

Pohodlné, univerzálne slúchadlá s
optimalizovanými funkciami VoIP,
ktoré sa dodávajú s obojstrannými
ušnými špuntami, ktoré vám pomôžu
sústrediť sa na hovor blokovaním
okolitého hluku. Nastaviteľná
slúchadlá a 180° mikrofón poskytujú
vynikajúcu čistotu zvuku, či už pre
VoIP alebo počas bežných
telefónnych hovorov.

ThinkCentre M720 v prevedení Tower a SFF spĺňa vaše požiadavky na
výpočtovú techniku a je zabezpečený a výkonný. Vďaka ôsmej
generácii procesorov a pamäte DDR4 môžete spracovávať veľké
objemy dát a vytvárať obsah
úplne ľahko. M720 disponuje širokou škálou vysokorýchlostných USB portov,
ktoré mu umožňujú prispôsobiť sa vám na maximum. Vďaka Smart USB
Protection sa nemusíte obávať o bezpečnosť vašich citlivých dát. Naviac
E-zámok šasi chráni kľúčové komponenty zvnútra počítača.
Produktivita: S vysokorýchlostnými USB portmi, ktoré zahŕňajú
port USB-C si užijete vylepšený prístup pre rýchle zdieľanie dát v počítači
a zvýšenie produktivity. Úložisko PCIe SSD vám umožní ľahký multitasking,
takže môžete rýchlo prepínať medzi aplikáciami.
Správa: S funkciou Smart Power On môžete diaľkovo zapnúť
počítač s použitím skratky na klávesnici. Vertikálny stojanček dodá
vášmu M720 v prevedení SFF výnimočnú stabilitu.
Zabezpečenie: M720 v prevedení Tower a SFF prichádza s dTPM
2,0, ktorý šifruje hodnotná dáta pre zvýšenie zabezpečenia.
Tiež nemožno odňať bočný kryt počítača vďaka visiacemu zámku,
aby sa tak zabránilo krádeži hardvéru.
E-zámok šasi poháňaný základnou doskou zvyšuje zabezpečenie
kľúčových komponentov zvnútra šasi.

Kensington® MicroSaver™ 2.0
Zámok kábla Twin
Kensington® MicroSaver™
2,0 Zámok kábla Twin
zabezpečuje dve zariadenia
pomocou jedného zámku.
Navrhnutý tak, aby bol najmenším
a najsilnejším zámkom pre
notebooky a ďalšie zariadenia.
MicroSaver DS 2.0 predstavuje
novú generáciu zabezpečenia
notebooku.

ThinkCentre M720 v prevedení Tower a SFF
VÝKON
Procesor
8. generácia procesorov Intel®
Pamäť
Až 4 DDR4 UDIMM 2666MHz
Napájací zdroj
260W 92% (pre Spb)
210W 85%
180W 85%

PODPORA OPERAČNÉHO SYSTÉMU
64 bitový operačný systém
Windows 10 Pro
64 bitový operačný systém
Windows 10 Home

MOŽNOSTI PRIPOJENIA
Predná strana:
1 4 x USB 3.1 1. gen. (typ C)
2 1 x USB 3.1 prvej generácie
2 x USB 3.2 prvej generácie
Voliteľná čítačka kariet 1 x combo + 1 x
mikrofón

PCIe x 1
M.2 Slot
1 x M.2 SSD alebo Intel®
Optane™ 1 x M.2 WiFi
Vnútorný
Baypre M720
Tower 2 x 3.5“
HDD

PREDINŠTALOVANÉ APLIKÁCIE NA WINDOWS 10
Tangram
Skúšobná verzia Microsoft® Office 2016

SPRÁVA
Viac monitorov
3
Smart Power on
Áno

pre M720 SFF

CERTIFIKÁCIE

1 x 3.5" HDD

Energy Star® 7.0 EPEAT™

1 x 2.5" HDD (voliteľne)

Gold

Externý bay
1 x tenká optická mechanika

TÜV Low Noise Certificate

ZABEZPEČENIE
HW TPM 2.0
E-zámok šasi
Zámok
Kensington® Oko
pre visiaci zámok
Svorka pre káble
Smart

Zadná strana:
4 x USB 2.0 VGA

DIZAJN

DP + DP
1 x sériový, voliteľný 2. Sériový 1 x LAN
Zvuk 1 x reproduktor Voliteľne 2 x PS2
Voliteľný paralelný

Rozširujúci slot
PCIe x 16

EOU
Nie - M720 Tower
Áno - M720 SFF
Rozmery
292,7 x 145 x 366 mm
Hmotnosť
6,5 kg
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