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IdeaPad 40W aC adapter
(P/n: 55y9374)

• Adaptér pro netbooky IdeaPad řady S
• Předejděte nepříjemnostem spojeným 
se zapomenutým adaptérem. Mějte jeden 
adaptér doma, jeden na chalupě a další v 
práci.

neW lenovo Portable DvD 
burner GP20n
(P/n: 55y9391 - černÁ; 55y9392 
- bílÁ)

• Vysokorychloství CD/DVD vypalovací 
mechanika
• Vhodné pro řady IdeaPad S a řady U
• Elegantní design v bílé nebo černé barvě

lenovo Messenger Max
(P/n: 41u5253)

• Lenovo brašna na notebooky
• Vhodné i pro širokoúhlé 15" notebooky
• Perfektní ochrana notebooku na cestách

IdeaPad 15" Messenger Case M150
(P/n: 55y9380 - černÁ; 55y9381 - 
bílÁ)

• Stylová brašna na notebooky
• V černé nebo bílé barvě
• Vhodné i pro širokoúhlé 15" notebooky

IdeaPad 10"sleeve s115
(P/n 55y2101 - růžovÁ; 55y2102
– šeDÁ; 55y2103 – černÁ)

• Pouzdro na 10" netbooky S10e a S10-2
• Ve třech barevných variantách

lenovo Performance backPack 
Carrying Case
(P/n: 41u5254)

• Všestranný Lenovo batoh na notebooky
• Perfektní ochrana notebooku na cestách
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lenovo Mini optical Mouse
(P/n: 55y9356 - černÁ; 
55y9355 - bílÁ)

• V bílé nebo černé barvě
• Optický senzor
• 3 tlačítka/scrolovací kolečko

IdeaPad s9e/s10e 3 Cell 
li-Ion battery
(P/n: 45k1274 - černÁ; 51J0398 - 
bílÁ)

• V bílé nebo černé barvě
• 3-článková baterie pro netbooky
IdeaPad S9e/S10e

IdeaPad s9e/s10e 6 Cell li-Ion 
battery
(P/n: 45k1275 - černÁ; 51J0399 - 
bílÁ)

• V bílé nebo černé barvě
• 6-článková baterie pro netbooky
IdeaPad S9e/S10e

lenovo Wireless laser Mouse
(P/n: 45k1696 - černÁ; 51J0198 - 
červeno/černÁ)

• Černá nebo červeno-černá barva
• Bezdrátové provedení
• Scrolovací kolečko, laserový senzor

IdeaPad u350 4 Cell li battery
(P/n: 57y6265)

• 4-článková baterie pro notebooky
IdeaPad U350

IdeaPad G430/530/450/550 6 cell 
battery
(P/n: 57y6266)

• 5-článková baterie pro notebooky
Lenovo G550


