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1) Disponibilidade de hardware varia por região. 2) As baterias se degradam com o tempo e variáveis como temperatura, uso e tempo afetam a vida útil da bateria. A Garantia de Bateria Selada da
Lenovo oferece uma oportunidade única de substituição no caso de uma bateria defeituosa ou defeituosa não atender aos padrões mínimos de desempenho. Os limites de integridade da bateria são
determinados pela ferramenta interna de diagnóstico de bateria da Lenovo, levando em consideração esses fatores. Todos os produtos e ofertas estão sujeitos a disponibilidade. A Lenovo se reserva o
direito de alterar ofertas e especificações de produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. A Lenovo faz todos os esforços para garantir a precisão de todas as informações, mas não é responsável
por nenhum erro editorial, fotográfico ou tipográfico. Todas as imagens são apenas para fins ilustrativos. Para obter informações completas sobre produtos, serviços e garantia da Lenovo, visite
www.lenovo.com. Estas são marcas comerciais ou marcas registradas da Lenovo: Lenovo, o logotipo da Lenovo, ThinkPad, For Those Who e ThinkPlus. Outras empresas, produtos e nomes de serviços
podemser marcas comerciais oumarcasde serviço de terceiros. © 2016 Lenovo. Todosos direitos reservados.

A Garantia de Bateria Selada da Lenovo faz parte de um portifólio abrangente
de serviços Lenovo ™ que suportam todo o ciclo de vida de seus
equipamentos. Para obter mais informações sobre essas ou outras ofertas de
serviços, visite www.lenovo.com/services ou ligue para o representante de
vendas da Lenovo ™ em 0800-536-6861

GARANTIA DE BATERIA SELADA 
A MELHOR BATERIA MERECE A MELHOR PROTEÇÃO

Os equipamentos da Lenovo são equipados com uma bateria projetada especificamente para produtos ultrafinos.
Esta bateria selada não substituível pelo cliente (não-CRU) foi projetada para durar três anos sob uso normal e, com
a tecnologia RapidCharge, carrega 2,5 vezes mais rápido do que as baterias típicas do ThinkPad®.

A melhor bateria não merece a melhor proteção? Estenda sua garantia básica para uma Garantia de Bateria Selada
de 2 ou 3 anos (disponível com extensão de garantia). Um baixo custo inicial proporciona uma economia significativa
em relação a uma substituição de bateria não coberta e economiza o trabalho e a frustração de lidar com despesas
de TI não planejadas.

BENEFÍCIOS

• O baixo custo inicial é significativamente menor do que substituir por uma não coberta pela política de extensão.

• Evita custos inesperados de reparo.

• Combinada com o Serviço de Troca no Local ou Avançado, uma Garantia de Bateria Selada evitará as dificuldades e 
frustrações de indisponibilidade do sistema.

• Ter a certeza de uma substituição de bateria eficientemente realizada por técnicos certificados Lenovo™.

POR QUÊ LENOVO™?

• Ninguém conhece os nossos produtos como nós mesmos. Os melhores produtos merecem o melhor serviço.

• Os técnicos certificados da Lenovo ™ usam apenas peças qualificadas pela companhia para reparos com maior eficiência. 

• Nossa rede global de centros regionais de suporte oferece suporte consistente em idioma local para sua empresa e 
funcionários, onde quer que eles estejam.

http://www.lenovo.com/
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