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LENOVO THINKPAD P50
STARA CENA: PLN
PROMOCJA:

4 700,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: Laptopy Lenovo
USB 3.0: x4
USB 2.0: Brak
Thunderbolt: x1
HDMI: x1
DisplayPort: x1
MiniDisplay Port: Brak
Czytnik kart pamięci: x1
Blokada Kensigton: x1
Czytnik linii papilarnych: x1
Złącze stacji dokującej: x1
ExpressCard: x1/34
Produkt dostępny: Dostępny
Procesor: Intel Xeon
Pamięć RAM: 32GB RAM
Dysk twardy SSD: 512GB
Przekątna ekranu: 15,6 cala
System operacyjny: Windows 10 Home 64-bit PL dla
komputerów odnowionych
Rozdzielczość ekranu: 1920x1080
Karta graﬁczna: Profesjonalna graﬁka Nvidia Quadro
Napęd DVD: Brak
USB 3.0: x4
Thunderbolt: x1
DisplayPort: x1
HDMI: x1
Czytnik kart pamięci: x1
Czytnik linii papilarnych: x1
Złącze stacji dokującej: x1
RJ-45 (LAN): x1
Blokada Kensigtona: x1
SmartCard: x1
Producent: Lenovo

Wbudowana kamera: Tak

OPIS PRZEDMIOTU
Lenovo ThinkPad P50 to wysokiej klasy, profesjonalny laptop dla graﬁka, określany także jako mobilna stacja
robocza. Laptopy Lenovo linii biznesowych, od lat słyną z wysokiej jakości wykonania oraz wykorzystania najwyższej
klasy podzespołów. Przewyższają one znacząco, elektronikę konsumencką dostępną w sklepach detalicznych i
marketach. Sprawia to, że nowy sprzęt komputerowy tej klasy, jest bardzo kosztowny w zakupie.
Jako laptopy poleasingowe, są one u nas do nabycia za małą część ich początkowej ceny. Jest to sprzęt poleasingowy
klasy A+, czyli chociaż używany, to w znakomitym stanie technicznym i estetycznym. Wszystkie elementy
tego komputera są absolutnie sprawne, co potwierdza wystawiana przez nas, pisemna roczna gwarancja.
Laptop Lenovo ThinkPad P50, wyposażony jest w mocny, wysokonapięciowy procesor Intel Xeon. Jego wydajność
dopełnia profesjonalna, dedykowana karta graﬁczna Profesjonalna graﬁka Nvidia Quadro. Mamy także do
dyspozycji 32GB RAM pamięci RAM.
Dzięki powyższej specyﬁkacji, laptop ten świetnie sprawdzi się w zadaniach związanych z obróbką wideo oraz graﬁki 3D.
Profesjonalna karta graﬁczna, przyda się przy wszelkich pracach projektowych oraz projektach artystycznych. Wysokiej
klasy matryca LCD, zapewnia wysoką jakość odwzorowania barw sRGB i Adobe RGB. Docenią to nie tylko profesjonali
graﬁcy, ale także miłośnicy ﬁlmów Full HD czy też gier komputerowych. Szybki dysk SSD sprawia, że system będzie
gotowy do pracy, w kilkanaście sekund po naciśnięciu przycisku START.
Wszystko to sprawia, że laptop Lenovo ThinkPad P50 może być świetnym zakupem nie tylko do ﬁrmy.
Będzie to także świetne narzędzie dla indywidualnych entuzjastów, którzy mogą go wykorzystać do zadań
takich jak:
Edycja zdjęć i wideo,
Streaming wideo, do popularnych serwisów internetowych,
Graﬁka komputerowa, projekty oraz inna praca twórcza.
Laptopy tego typu, chętnie nabywają także studenci kierunków technicznych i artystycznych.
Dla Państwa wygody, wszystkie oferowane przez naszą ﬁrmę poleasingowe laptopy są gotowe do pracy
natychmiast po opuszczeniu sklepu. Zainstalowane na nich jest następujące oprogramowanie:
System operacyjny Windows, w wersji określonej w opisie,
Pakiet biurowy WPS Oﬃce, w polskiej wersji językowej (do użytku niekomercyjnego),
Program antywirusowy,
Przeglądarka internetowa Google Chrome.
Na życzenie, możliwa jest zmiana konﬁguracji laptopa (rozszerzenie pamięci RAM oraz powiększenie
pojemności dysku SSD). Należy w tym celu, wybrać właściwą opcję dodatkową. W razie wątpliwości lub trudności w
wyborze, prosimy o kontakt telefoniczny, bądź o wiadomość poprzez formularz. W ten sam sposób można również
uzyskać szczegółowe fotograﬁe, konkretnie interesującego Państwa, egzemplarza laptopa.
Wszystkie laptopy i komputery poleasingowe w naszej ofercie, są dostępne również na raty. Obecnie także
na promocji, jako prawdziwe raty 0% (RRSO = 0%), bez żadnych dodatkowych czy ukrytych kosztów. By
skorzystać z tej oferty, wystarczy dodać produkt do koszyka i wybrać opcję płatności PayU. Nie są
wymagane żadne dokumenty, a cały proces przebiega w pełni on-line i trwa około 15 minut.
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