
Użytkownikom, którzy potrzebują mocnego komputera 
oraz sprawnej pracy z, ale szukają smukłego, eleganckiego 
i mobilnego urządzenia, ThinkPad X1 Extreme Gen 3 
oferuje jedno i drugie. Ten laptop z dużym ekranem 
ma przemyślaną konstrukcję, z której znana jest seria 
Lenovo ThinkPad X1 oraz moc obliczeniową,
którą zwykle można znaleźć tylko w stacjach roboczych, 
aby zapewnić użytkownikom podwójne korzyści, 
bez względu na to, czy bawią się, czy pracują. 
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ThinkPad X1 Extreme Gen 3 oferuje niezwykłe 
wrażenia audiowizualne, których domagają się 
użytkownicy, którzy intensywnie przetwarzają grafikę. 
Pomaga też oszczędzić czas dzięki nowym funkcjom, 
takim jak Modern Standby, które pozwalają obudzić 
urządzenie z trybu uśpienia w niespełna sekundę 
i od razu przystąpić 
do przeglądania sieci 
oraz nawiązywanie 
połączeń jednym przyciskiem 
z wykorzystaniem nowych funkcji komunikacji 
zunifikowanej (UC). ThinkPad X1 Extreme Gen 3 jest 
mocnym, eleganckim i inteligentnym urządzeniem, 
które nadaje się równie dobrze do pracy, jak i zabawy.



Lenovo ThinkPad X1 Extreme GEN 3

ThinkPad X1 Extreme Gen 3 ma duży 15,6-calowy ekran i oferuje wybór paneli, 
w tym panel 4K UHD IPS Dolby Vision® o jasności 600 nitów oraz panel dotykowy 
4K UHD OLED HDR True Black, które sprawiają, że oglądanie obrazu jest prawdziwą 
przyjemnością. Oddzielna karta graficzna GeForce GTX pozwala nie tylko szybko 
przetwarzać grafikę, ale również cieszyć się ulubionymi grami.

WYOBRAŹ TO SOBIE

BOGATSZY DŹWIĘK

System głośnikowy Dolby® Atmos® oferuje ulepszone, specjalnie dostrajane głośniki 
z certyfikatem Dolby Atmos®, które zapewniają wyjątkowe, bardziej satysfakcjonujące 
wrażenia słuchowe – nawet podczas rozmów wideo i konferencji VOIP.

DO PRACY I UŻYTKU OSOBISTEGO

Wbudowany pakiet standardowych zabezpieczeń ThinkShield, w tym układ dTPM 2.0 
i rozwiązania do uwierzytelniania biometrycznego, oznacza, że ThinkPad X1 Extreme Gen 3 
zapewnia bezpieczeństwo klasy korporacyjnej, którego wymagają pracownicy. 
Ponadto został zaprojektowany i przetestowany pod kątem odporności na wstrząsy, 
upadki i zalania, do których może dojść podczas porannego dojazdu do pracy 
lub wieczornej sesji z grami.

Proste udogodnienia mogą oszczędzić mnóstwo czasu. Dzięki nowym funkcjom UC 
dostępnym pod klawiszami F9 do F11 ThinkPad X1 Extreme Gen 3 pozwala szybko 
rozpocząć konferencję poprzez wybranie numeru bezpośrednio z laptopa 
za jednym naciśnięciem przycisku.

SZYBKIE WYBIERANIE

ThinkPad X1 Extreme Gen 3 oferuje szybszą pamięć 
DDR4 i procesory Intel® Core™ vPro™ najnowszej 
generacji, które pomagają w intensywnym tworzeniu 
i odtwarzaniu treści.

szybkość

Ulepszone zabezpieczenia ThinkShield i funkcje 
uwierzytelniania biometrycznego, takie jak dotykowy 
czytnik linii papilarnych i kamera na podczerwień, 
chronią dane i urządzenie przed intruzami.

bezpieczeństwo

produktywność
Wbudowany moduł WiFi 6 WLAN i opcjonalny 
modem Gigabit LTE sprawiają, że komputer jest 
„zawsze podłączony”. Jest to rozwiązanie idealne 
do użytku mobilnego lub pracy zdalnej.
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wydajność
PROCESOR
Do Intel® Core™ vPro™ i9 10. generacji

SYSTEM OPERACYJNY
Do Windows 10 Pro

GRAFIKA
GeForce GTX 1650Ti (MaxQ z 4GB GDDR6)

KAMERA
HD + IR z osłoną ThinkShutter

PAMIĘĆ OPERACYJNA
Do 64GB DDR4 (2993MHz) bez ECC, Dual DIMM

PAMIĘĆ MASOWA
Do 2× 2TB PCIe SSD

Do 14 godzin2, 80Whr
BATERIA

ZASILACZ SIECIOWY
135W Slim lub 170W ze złączem Slim Tip
(oba obsługują funkcję Rapid Charge)

AUDIO
System głośnikowy Dolby® Atmos®

bezpieczeństwo
Czytnik linii papilarnych typu Match on Chip
Układ dTPM 2.0
Osłona kamery ThinkShutter
ThinkPad PrivacyAlert1

Gniazdo na blokadę Kensington™

łączność

2× Thunderbolt™ 3
2× USB 3.2 Gen 1
1× Czytnik kart SD
1× HDMI 2.0
1× Audio (gniazdo słuchawek i mikrofonu)

PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA

WIFI
WLAN 802.11 AX
CAT16 WWAN1

NFC
Tak1

DOKOWANIE
Thunderbolt™ 3

konstrukcja
EKRAN
15,6” FHD IPS (300 nitów)
15,6” FHD IPS HDR 400 (500 nitów)
15,6” 4K IPS przeciwodblaskowy HDR400 (600 nitów)
15,6” 4K OLED dotykowy HDR 500 True Black

WYMIARY (S × D × W)
361,8 × 245,7 × 18,4 mm (18,7 cala z panelem dotykowym)
14,2 × 9,7 × 0,72 cala (0,74 cala z panelem dotykowym)

WAGA
Od 3,76 funta/1,7 kg

KLAWIATURA
Podświetlana z nowym funkcjami UC pod klawiszami F9-F11

RYSIK
Tak, opcjonalny (bez miejsca na przechowywanie)

KOLORY
Czarny
Czarny z górną pokrywą z włókna węglowego

PREMIER SUPPORT
Omiń menu telefoniczne i skrypty diagnostyczne, kontaktując się 
bezpośrednio z zaawansowanymi technikami, którzy dysponują 
wiedzą pozwalająca szybko diagnozować i rozwiązywać problemy. 
Usługa zapewnia stały kontakt w Lenovo, aby zagwarantować, że każdy 
problem zostanie rozwiązany profesjonalnie od początku do końca.1,2

ROZSZERZENIA GWARANCJI
On site Service maksymalizuje czas bezawaryjnej pracy komputera 
i produktywność, oferując wygodną, szybką naprawę w siedzibie klienta. 
Ponadto dzięki usłudze Tech Install CRU wszystkie wewnętrzne części 
przeznaczone do samodzielnej wymiany przez klienta (CRU) będą 
instalowane w Twoim imieniu przez przeszkolonego technika.1

ACCIDENTAL DAMAGE PROTECTION
Chroń swoją inwestycję przed uszkodzeniami operacyjnymi 
lub strukturalnymi powstałymi wskutek typowych wypadków, takich 
jak upuszczenie lub zalanie urządzenia albo przepięcie elektryczne. 
Ten plan ochrony pomaga w przewidywalnym budżetowaniu, minimalizuje 
koszty nieoczekiwanych napraw i zapewnia dużą oszczędność kosztów 
w porównaniu z naprawami pozagwarancyjnym.1, 2

KEEP YOUR DRIVE
Jeśli Twój dysk ulegnie awarii, będziesz mógł go zachować, zyskując 
pewność, że Twoje cenne dane są bezpieczne.1, 2

opcjonalne usługi

1Łącznie do 5 lat
2Usługa może nie być dostępna we wszystkich regionach

akcesoria

THINKPAD THUNDERBOLT 3 WORKSTATION DOCK GEN 2
Nr części: zależy od kraju

THINKPAD X1 PRESENTER MOUSE Nr części: 4Y50U45359

THINKPAD X1 ACTIVE NOISE CANCELLATION HEADPHONES
Nr części: 4XD0U47635

THINKPAD PROFESSIONAL 15.6-INCH BACKPACK Nr części: 4X40Q26383

Ten elegancki, lekki plecak chroni i organizuje Twoje mobilne biuro 
za sprawą oddzielnych kieszeni na laptop i akcesoria, kieszeni 
na butelkę wody zapinanej na zamek błyskawiczny, paska 
na wysuwany uchwyt walizki oraz wygodnej rączki. Plecak jest 
wykonany z materiałów wysokiej klasy, odpornych na wpływ 
warunków atmosferycznych, które chronią go przed 
codziennym zużyciem.

Te lekkie i stylowe słuchawki zapewniają profesjonalną jakość 
dźwięku podczas połączeń konferencyjnych dzięki ustawieniom 
ANC/ENC. Można podłączyć je i ładować przez USB Type-C 
lub przez Bluetooth® 5.0.

Wystarczy jedno przekręcenie, żeby zmienić tę nagradzaną, 
ergonomiczną mysz w wirtualny wskaźnik laserowy, który pozwala 
sterować prezentacjami za pomocą intuicyjnych przycisków, a także 
opcji wyróżniania i powiększania. Można sparować ją z wieloma 
urządzeniami przez bezprzewodowy odbiornik 2.4G lub Bluetooth® 
5.0. Wbudowany akumulator wystarcza nawet na 2 miesiące pracy 
po jednym dwugodzinnym ładowaniu.

ThinkPad Thunderbolt 3 Workstation Dock Gen 2 zmienia 
Twoją mobilną stację roboczą w urządzenie o niezrównanej 
produktywności, dodając obsługę wielu ekranów 4K, 
zoptymalizowane jednoprzewodowe ładowanie, szeroką 
gamę portów i zaawansowane funkcje zarządzania siecią.


