
Công nghệ nhỏ gọn. Năng suất lớn lao.

The best devices in the world run Windows 10 Pro.Intel® Core™ i7 vPro® processor

Một khảo sát gần đây của Giám đốc điều hành Gartner cho thấy áp lực 
đối với các doanh nghiệp là tạo ra các mô hình kinh doanh mới, thúc 
đẩy tăng trưởng doanh thu và thu hút khách hàng với các dịch vụ và trải 
nghiệm mới1. Nhưng thực tế phũ phàng là tất cả những mục tiêu này 
phải đối mặt với làn sóng tăng chi phí thuê và tiền điện. Đội ngũ CNTT 
của doanh nghiệp luôn phải cung cấp công nghệ cạnh tranh cần thiết 
theo cách tiết kiệm chi phí và không gian nhất.

Hãy đến với thế giới của ThinkCentre 
M90n Nano, máy tính để bàn doanh 
nghiệp nhỏ nhất thế giới2, được thiết kế 
để mang lại thành công cho mọi lĩnh vực.

Dòng máy này có màu đen và đỏ, 
nhưng lại thực sự rất “xanh” đấy.
Đáp ứng mục tiêu tiết kiệm điện mà không ảnh 
hưởng đến lợi thế của bạn về cạnh tranh. Nano 
hoạt động chỉ với mức điện năng 65W, tiêu thụ 
ít hơn 30% lượng điện hàng năm3. Đây thực 
sự là mức tiết kiệm chi phí hoạt động rất lớn.

Do nơi làm việc hiện đại đang bị thu hẹp, 
nên không chỉ có ít không gian hơn, cả cho 
người và thiết bị, mà môi trường không ngăn 
cách và chỗ ngồi mở đang ngày càng yêu 
cầu cách làm việc di động và kín đáo hơn.
Công nghệ kỹ thuật số đã làm làm cho mọi lĩnh 
vực hoạt động 24/7/365, vì vậy sự hoạt động 
ổn định hay không có thể củng cố hoặc phá vỡ 
niềm tin của khách hàng. Và trong nhiều bối 
cảnh, chẳng hạn như các trung tâm cuộc gọi, 
mật độ bố trí đang gia tăng, dẫn đến nhu cầu sử 
dụng điện ngày càng tăng—trong khi vẫn phải 
đáp ứng mục tiêu giảm tổng chi phí sở hữu.
Big data là một thách thức lớn, và đang ngày 
càng trở nên lớn hơn. Các ứng dụng và nội 
dung giàu dữ liệu đang giúp mọi người làm 
việc ở các mức hiệu suất mới và mang lại lợi 
thế cạnh tranh, nhưng cũng yêu cầu sức mạnh 
xử lý lớn và độ tin cậy cực cao. Trên hết, các 
ứng dụng và nội dung này phải chạy trên các 
nền tảng với thiết kế bảo mật từ trong lõi.
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1 https://www.gartner.com/en/documents/3906929/2019-ceo-survey-the-year-of-challenged-growth
2 Dựa trên nghiên cứu do Lenovo thực hiện vào tháng 4 năm 2019 về máy tính để bàn thương mại do các nhà sản xuất PC lớn cung cấp > 1 triệu đơn vị trên toàn thế giới mỗi năm
3 Dữ liệu kiểm tra nội bộ của Lenovo với ThinkCentre Tiny.
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Bạn đã sẵn sàng để khám phá 
máy tính để bàn doanh nghiệp nhỏ 
nhất thế giới chưa2? Hãy khám 
phá ThinkCentre M90n Nano.  

Tìm hiểu thêm
  

Máy tính để bàn nhưng không chiếm trọn bàn
Lenovo đã thiết kế ThinkCentre M90n Nano với 
khả năng đáp ứng, tốc độ và hiệu quả vượt trội, 
trong kiểu dáng nhỏ gọn hơn bất kỳ PC doanh 
nghiệp nào khác trên thị trường. Với các tính 
năng bảo mật mạnh mẽ, khả năng kết nối linh 
hoạt và độ tin cậy tích hợp, Nano mang đến 
cho doanh nghiệp hiệu quả và năng suất cần 
thiết trong khi chiếm không gian tối thiểu.
Khi không gian bị giới hạn và hiệu năng là tối 
quan trọng, nguồn sức mạnh nhỏ gọn này sẽ 
giúp mọi người tự tin làm việc hiệu quả với 
bộ xử lý Intel® Core™ vPro™ i7 thế hệ thứ 8 
và ổ cứng SSD. Với sức mạnh của Windows 
10 Pro, PC siêu nhỏ này xử lý suôn sẻ các 
tập tin nặng và bộ nhớ DDR 16GB của máy 
cho phép bạn làm việc đa nhiệm liền mạch.

Công nghệ hỗ trợ kinh doanh hiệu quả hơn 

ThinkCentre Nano đáp ứng mọi yêu cầu cho 
một PC doanh nghiệp hiện đại: hiệu quả, bảo 
mật và linh hoạt, để phù hợp với mọi môi 
trường kinh doanh và cho bất kỳ vai trò công 
việc nào, từ quầy lễ tân, nhân sự và quản trị 
đến các đội ngũ sáng tạo và bán hàng.
Với kích thước bằng chỉ một phần ba kích 
thước của ThinkCentre Tiny, không gian làm 
việc chật hẹp không phải là vấn đề đối với 
Nano, đặc biệt là khi kết hợp với hệ sinh thái 
Tinyin-One, ngàm VESA hoặc DIN rail. Bạn 
có thể giấu Nano phía sau màn hình bằng 
kẹp và cỗ máy siêu nhỏ này có thể phù hợp 
với bất cứ nơi nào có hỗ trợ ngàm VESA.  

Khả năng kết nối chỉ bằng một dây cáp qua cổng 
USB Type-C cũng giúp người dùng có không gian 
làm việc gọn gàng, tạo khoảng trống để tăng năng 
suất và hợp tác tốt hơn. Nano có khả năng kết nối 
với đế ThinkPad USB-C thông qua cổng USB-C 
đầy đủ chức năng, cho phép người dùng doanh 
nghiệp làm việc đa nhiệm trên nhiều màn hình.
Cùng với Nano, Lenovo cung cấp đầy đủ các 
dòng máy tính để bàn ThinkCentre được thiết 
kế cho thế giới doanh nghiệp, với độ tin cậy, 
hiệu suất và khả năng bảo mật mà bạn cần.   
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