
Lenovo™ ThinkPad® E470

FEITO PARA OS NEGÓCIOS.
Confiabilidade, desempenho e facilidade de uso.

O ThinkPad® E470 foi projetado para acompanhar o ritmo dos seus negócios todos os dias. O novo 
design, mais fino, faz com que você permaneça produtivo, criativo e disponível — em casa, no escritório 
ou em qualquer lugar. Sua segurança sempre ativa proporciona tranquilidade. Este é o ThinkPad® 470, 
feito para o seu negócio, onde quer que esteja.

POR QUE VOCÊ DEVE COMPRAR O LENOVO™ THINKPAD® E470

Confiabilidade 
Os notebooks ThinkPad® 
E470 passam por testes 
rigorosos de qualidade para 
uma confiabilidade 
sustentada. Projetado para 
permanecer em perfeito 
funcionamento enquanto 
você se concentra em seus 
negócios.

Desempenho para 
empresas exigentes
Com o Windows 10 Pro, uma 
GPU dedicada (opcional), em 
combinação com a robusta placa 
gráfica NVIDIA® GeForce® 
940MX, 

o ThinkPad® E470 permite
que você seja o mais produtivo e
criativo possível.

Conectado
Incluindo VGA, LAN, USB 
3.0, você está equipado com 
todas as entradas necessárias 
para exercer diversas atividades 
simultanemente.

Segurança Ativa 

Com segurança programada 
— é só inicializar e utilizar. 
O ThinkPad® E470 oferece 
segurança padrão empresarial 
com criptoprocessador (TPM), 
leitor de impressões digitais e 
trava de segurança 
Kensington. Desse modo, seus 
dados permanecem seguros 
onde quer que o negócio os 
leve.

QUEM PRECISA DO LENOVO™ THINKPAD® E470?
Decisores de TI, progressivos 
e experientes, com visão sobre 
a tecnologia mais recente para 
empresas e sobre o valor de 
longo prazo para o negócio.

Usuários de negócios 
que exigem segurança 
incorporada, combinada 
com desempenho e estilo 
superiores.

Profissionais que exigem 
sempre, onde quer que 
estejam, o desempenho padrão 
de desktop em um dispositivo 
portátil, com alta duração 
da bateria, para permanecerem 
produtivos e conectados.

A Lenovo™ recomenda o Windows 10 Pro.
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SOFTWARE EMBARCADO
Lenovo Companion 

Configurações da Lenovo

McAfee LiveSafe (assinatura de 30 dias) 

Microsoft Office 2016 (assinatura de 30 dias)

ESPECIFICAÇÕES 
Lenovo™ ThinkPad® E470

DESEMPENHO
Processador

Intel® Core™ i7-7500U 

Intel® Core™ i5-7200U 

Intel® Core™ i3-7100U

Intel® Core™ i3-6006U 

Sistema Operacional 

Windows 10 Pro 

Gráficos

Intel® HD Graphics 620 - integrada 

NVIDIA® GeForce® 940MX 

2 GB / NVIDIA® GeForce® 920MX 2 GB 

– Dedicada

Webcam

Câmera 720p / Câmera 0.3M 

Memória Até 32 GB (2 DIMM) DDR4

Armazenamento

HDD: 500 GB - 7200 RPM/

1 TB - 5400 RPM

Áudio 

Dolby® Audio™ Premium, 

2 alto-falantes estéreo

Lenovo™ ThinkPad® E470

SEGURANÇA
TPM (Trust Plataform Module 

Firmware integrado

Leitor de impressões digitais 

Opcional

CONECTIVIDADE 
Portas I/O

2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0

WLAN

Bluetooth 4.1 / WiFi Combo Card

DESIGN
Tela

Tela HD de 14”  1366 x 768 220 nit 

Antirreflexo 

Dimensões 

339 mm x 242 mm x 22,4 mm 

(14” versão metal)

Peso

A partir de 1.87 kg 

Cores 

Preto

Lenovo Services 
SLA – Atendimento com Tempo de 
Solução 
A      Lenovo      oferece      soluções      
de reparo   de   máquinas   que 
atendem   às necessidades   críticas   
de   suporte   para empresas, 
garantindo  o  menor  tempo  de 
equipamentos parados.

Serviço de Manutenção 
Os      serviços      Lenovo      permitem      
a visualização do quanto será 
desembolsado na manutenção 
de um parque de máquinas, 
sem  surpresas  no  orçamento.  
Suportam períodos  de  até  5  
anos  (dependendo  do sistema) e 
incluem atendimento com prazo e 
custos definidos.

Proteção Contra Danos Acidentais 
Serviço   que   cobre   acidentes fora   
da garantia   do   produto   e   que   
protege   as máquinas contra falhas.

O que está coberto?
Quedas    acidentais, derramamentos    
de líquidos   sobre   a   máquina,   
solavancos   e falhas   estruturais   
sofridas   em   condições operacionais    
e    de    manuseios    normais, quedas  
de  energia  elétrica  e  danos  à  tela  
LCD integrada.

*A   Lenovo   tem   o   serviço   de
Imagem, Customização  de  BIOS
e  Asset  Tag  direto de   fábrica,
garantindo   que   estas   sejam
entregues  aos  usuários  finais
prontas  para uso.  Além  disso,
há  o  serviço  de  instalação
de  equipamentos,  facilitando  o
trabalho  da equipe de TI.

ACESSÓRIOS

Mochila 
ThinkPad® 15.6” 

Basic

Lenovo Laser 
Wireless Mouse

Lenovo In Ear 
Headphone

ThinkPad® USB 
3.0 Pro Dock

Lenovo™ ThinkPad® E470

SERVIÇOS RECOMENDADOS

A Lenovo oferece um portfólio abrangente de serviços para apoiar e 
proteger o seu investimento. Tenha sucesso com o seu conteúdo e deixe a 
Lenovo lhe dar todo o suporte necessário.

A Lenovo reserva-se o direito de alterar as ofertas de produtos e especificações a qualquer momento, sem aviso prévio. A Lenovo envida todos os esforços para garantir a precisão de todas as informações, 
porém não se responsabiliza por qualquer erro editorial, fotográfico ou tipográfico. Todas as imagens são apenas para fins ilustrativos. Para as especificações completas de produto, serviço e garantia Lenovo, 
visite www.lenovo.com. A Lenovo não faz representações ou garantias relativas aos produtos ou serviços de terceiros. Marcas registradas: As seguintes marcas são comerciais ou marcas registradas da 
Lenovo: Lenovo, o logotipo da Lenovo, ideapad, ideacentre, yoga e yoga home. Microsoft, Windows e Vista são marcas registradas da Microsoft Corporation. AMD, o logotipo de Seta AMD e suas combinações 
são marcas registradas da Advanced Micro Devices, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outras jurisdições. Outras companhias, nomes de produtos e serviços podem ser marcas registradas ou marcas de 
serviços de terceiros. A vida útil da bateria (e tempo de recarga) irá variar de acordo com muitos fatores, incluindo configurações do sistema e utilização. Visite www.lenovo.com/lenovo/us/en/
safecomp/ periodicamente para obter as últimas informações sobre segurança e eficiência em computação. ©2017 Lenovo. Todos os direitos reservados.
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A Lenovo™ recomenda o Windows 10 Pro.




