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PREDSTAVITEV

Prenosni računalniki Lenovo ThinkPad in Lenovo ThinkPad Edge

ThinkPad za vsakogar

..Lenovo predstavlja nov prenosni računalnik ThinkPad X100e - prvi profesionalni ultraprenosni računalnik, katerega cene se začno pri
439 evrih. ThinkPad Edge pa so novi prenosniki, ki prinašajo nov dizajn in vrsto drugih inovacij..

bo z operacijskim sistemom Microsoft Windows 7 Professional, vsebuje pa vrsto strojnih
in programskih orodij, znanih pod imenom
Lenovo ThinkVantage. Te tehnologije uporabniku in sistemskemu skrbniku pomagajo pri
vsakdanjem delu ter vzdrževanju računalnika.
ThinkPad X100e stavi tudi na udobje pri delu.
Uresničujeta ga 11,6-palčni visokoločljivi
zaslon ter »polna« tipkovnica, dodatno pa delo s prenosnikom pohitri še sledilna ploščica s
podporo večprstnemu dotiku. Prenosnik je že
standardno opremljen z vmesnikom Wi-Fi
standarda 802.11n, opcijsko pa sta na voljo še
vmesnika Bluetooth ter 3G. Prenosnik ThinkPad X100e je na voljo v črni, rdeči ali beli barvni kombinaciji, kot rečeno pa se njegova cena
začne pri nadvse ugodnih 439 evrih, skratka
največ sodobnega prenosnika za vaš denar.
ThinkPad X100e

Podjetju Lenovo je uspelo uresničiti dolgoletne želje uporabnikov – sestavili so trpežen,
zmogljiv in cenovno ugoden prenosni
računalnik. To jim je uspelo v sodelovanju s
podjetjem AMD, ki je za prenosnik ThinkPad
X100e prispevalo sistemski nabor z vgrajeno
grafično rešitvijo ter zmogljive procesorje.
ThinkPad X100e blesti na področjih, ki jih
najbolj cenijo mobilni zaposleni. Poleg izjemne
vzdržljivosti je tanek in lahek, skratka
nadpovprečno uporaben. Na voljo je z eno- ali
dvojedrnimi procesorji AMD Athlon Neo ter
Turion, ki so tudi po zaslugi tehnologije AMD
VISION Pro kos sočasnemu izvajanju več aplikacij v poslovnih okoljih. Prirejen je za upora-

Novi prenosniki za nove čase
S prenosniki ThinkPad Edge Lenovo v svojo
ponudbo uvaja vrsto oblikovnih in tehničnih
novosti. Družina prenosnikov ThinkPad Edge
prinaša na področje prenosnih računalnikov
ThinkPad čistejši dizajn, hkrati pa še vedno
ohranja trpežnost in zanesljivost teh
računalnikov. Vsi prenosniki so tako opremljeni z novo tipkovnico, odporno proti politju, ki
je zasnovana povsem na novo. Ta je
modernejša, funkcijske tipke so prenovljene,
uporabniki lahko po novem do multimedijskih funkcij dostopajo zgolj s pritiskom na
eno tipko. Poleg tipkovnice, ki je lahko tudi
osvetljena, je izboljšana sledilna ploščica, ki je
pridobila na svojih zunanjih merah, podpira
pa večprstni dotik, s katerim je upravljanje
prenosnika še enostavnejše.
Prenosniki ThinkPad Edge so opremljeni z zmogljivimi in energijsko učinkovitimi dvojedrnimi
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Računalniške novice

Osveženi IdeaPadi
Vse, ki imate raje najmanjšo in najlažjo kategorijo prenosnih računalnikov, t. i. netbooke,

IdeaPad S10-3

ThinkPad Edge

»

procesorji proizvajalca AMD ali Intel. Temu primerna je tudi avtonomija prenosnikov, ki v
posameznih konfiguracijah opreme dosega do
osem ur delovanja na baterije. Dodano vrednost v očeh uporabnikov predstavljajo izredno
uporabne tehnologije Lenovo ThinkVantage,
med katerimi ne manjka sistem aktivne zaščite
prenosnika APS (Active Protection System) ter
programska oprema za izdelavo varnostnih
kopij podatkov ter njihovo obnovo.
Nadgradnja Lenovo Enhanced Experience
skrbi, da računalniki še posebej dobro delujejo z operacijskim sistemom Microsoft Windows 7 in izrabljajo vse njegove prednosti. Za
povezljivost je zadolžena tako brezžična
povezava (WiFi) kot tudi mobilne tehnologije
– na voljo sta vmesnika za omrežja 3G ter
WiMAX. Nove prenosnike odlikujejo zasloni
visoke ločljivosti, kakovostni zvočniki, spletna
kamera ter mikrofon, ki omogočajo
nadpovprečno uporabniško izkušnjo pri uporabi spletne telefonije ali videokonferenc.
Trgovci privlačno zaobljene ThinkPade Edge,
ki so na voljo s 13-, 14- ali 15-palčnimi zasloni,
cenijo na 499 evrov ali več.

pa lahko razveselimo z novico, da je pri slovenskih prodajalcih že naprodaj tretja generacija
priljubljenih modelov IdeaPad S10-3. Poleg
izboljšanih zmogljivosti in daljše avtonomije
delovanja vas bodo prepričali tudi s pestro izbiro barv in vzorcev poslikav ohišja.
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