Lenovo IdeaPad 320 – 15
Życie właśnie stało się prostsze.
IdeaPad 320 stworzono po to, by ułatwić Ci życie. Z łatwością wykona on każde zadanie dzięki wydajnemu
procesorowi i grafice. Laptop oferowany jest z zainstalowanym systemem Windows 10 Home, dzięki czemu
możesz skorzystać z pomocy osobistej asystentki - Cortana otworzy aplikacje i odpowie na zapytania
pisemne lub głosowe. Od nowej, oszczędnej stylistyki aż po bardziej przejrzysty interfejs pulpitu – spodoba
Ci się prostota, jaką oferuje IdeaPad 320.

Specyfikacja:
Procesor – Intel Core i3-6006U
System Operacyjny – MS Windows 10 Home
Wyświetlacz – FHD 15.6” LED (1920x1080) Anti Glare
Pamięć RAM – 4GB DDR4
Pamięć Storage – 1TB HDD
Audio – Dolby Audio, głośniki 2x1.5W, kamera 720
HD, zintegrowany mikrofon
Połączenia – WiFi AC, Bluetooth 4.1, 2xUSB 3.0,
1x USB-C, 1xUSB 2.0, HDMI, GigaBit LAN
Bateria – 2-komorowa, 30Wh, do 6h pracy
Waga – 2.2 kg
Kolor – stalowo szary (mineral grey) , czarny (onyx
black)
Dodatki – napęd DVD+/-RW DS Super Multi,
czytnik kart 4 w 1, USB

Cechy:


Wydajność, na którą możesz liczyć
Potężny procesor – Intel® Core™ i3 szóstej generacji i pamięć 4G GB DDR4 gwarantują superszybki czas
reakcji oraz niezawodną wydajność. Uruchamiaj wiele programów jednocześnie i bezproblemowo przełączaj
karty przeglądarki internetowej — odkryj, czym jest nieskomplikowana wielozadaniowość.



Trwałość w najdrobniejszym detalu
Nasz nowy pomysł na IdeaPad 320 to smukła jednoczęściowa obudowa i wyjątkowo przyjemna dla oka
kolorystyka w harmonijnej tonacji: Platinum Grey i Onyx Black. IdeaPad 320 zaprojektowano tak, aby
dotrzymywał Ci kroku. Nałożyliśmy na niego specjalną warstwę chroniącą obudowę przed starciem i zużyciem
oraz dodaliśmy gumowe elementy na spodzie, aby poprawić wentylację i wydłużyć żywotność produktu.



Niezwykła rozdzielczość
IdeaPad 320 oferuje ekran o maksymalnej rozdzielczości FHD z powłoką przeciwodblaskową. Prawdziwie
czysty obraz sprawi Ci radość nie tylko podczas oglądania filmów czy surfowania w internecie.



Łatwy dostęp do filmów i innych zasobów
IdeaPad 320 jest wyposażony w napęd DVD, więc możesz oglądać filmy i słuchać muzyki z płyt, które już
masz i lubisz.



Wydajny napęd dyskowy
Możesz wybrać bardzo pojemny dysk twardy HDD SATA 1 TB, będziesz mieć aż nadto miejsca, by
stworzyć kolekcję zdjęć, filmów i innych plików bez dodatkowych wydatków.



Moc zintegrowanej grafiki
IdeaPad 320 oferuje wydajny zintegrowany procesor graficzny. Czy grasz w gry, tworzysz coś lub
edytujesz, Twoje oczy zawsze będzie cieszyć doskonały obraz.



Zrób więcej każdego dnia dzięki Windows 10
IdeaPad 320 oferuje Windows 10 Home: system z wieloma nowymi, atrakcyjnymi funkcjami. Chcesz
znaleźć restaurację indyjską w pobliżu? Szukasz pomysłu na prezent? Zapytaj Cortanę - Twoją cyfrową
asystentkę osobistą. Cortana współpracuje z ponad tysiącem aplikacji i usług, aby zawsze podsunąć Ci
właściwą odpowiedź. Co najważniejsze, działa ona we wszystkich Twoich urządzeniach Windows 10,
co znacznie ułatwia organizację.



Lenovo App Explorer. I życie staje się prostsze.
Dzięki narzędziu Lenovo App Explorer wybierasz tylko potrzebne aplikacje. To prosty i bezpieczny sposób
personalizowania komputera oraz ważny element zobowiązania firmy Lenovo do działań na rzecz bardziej
uporządkowanych i bezpieczniejszych komputerów osobistych.
Nowy touchpad zapewnia krótszy czas reakcji
IdeaPad 320 ma nowy touchpad, który zapewnia wygodniejszą obsługę dzięki gestom z użyciem wielu
palców. Dotknij, kliknij, przybliż - poczujesz różnicę.



Natychmiastowy dostęp na wyciągnięcie ręki
Dzięki Windows Hello możesz zalogować się do aplikacji partnerskich, takich jak DropBox, i jednym
dotknięciem palca robić zakupy w sklepach biorących udział w programie partnerskim.
Czysty dźwięk na każdym poziomie głośności
Wyposażony w głośniki Dolby Audio laptop IdeaPad 320 zapewnia krystalicznie czysty dźwięk i minimalne
zakłócenia na dowolnym poziomie głośności. Czy słuchasz ulubionej listy odtwarzania z internetu, czy też
prowadzisz wideorozmowę z rodziną – usłyszysz każdy dźwięk.

