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PRONTO PARA OS NEGÓCIOS

Você é sensato, cauteloso e inteligente. Portanto, quando 
se trata de maximizar a produtividade e também garantir
o melhor valor, o ThinkPad® E480 é a escolha mais óbvia.

PODEROSO: O mais recente processador Intel®
de  8ª geração com SSD M.2 PCIe ou HDD SATA
ou armazenamento de unidade dupla opcional e até 
32GB de memória, garantem um desempenho sem 
obstáculos. A porta USB-C permite que você conecte 
qualquer um dos dispositivos mais modernos e ainda 
funciona como fonte de energia always on.

ELEGANTE: Obtenha o desempenho e a durabilidade
do ThinkPad com um design impressionante e elegante, 
com menos de 20 mm de espessura, tampa de metal
e uma moldura estreita com cantos pequenos.

SEGURO: Seu trabalho permanece em segurança com
o leitor de impressão digital reforçado opcional, o chip
padrão dTPM 2.0, o Windows Hello e a entrada para
trava de cabo Kensington

ACESSÓRIOS EM DESTAQUE

E480

Dock ThinkPad USB-C

Adaptador portátil Lenovo 65W com porta USB

Adaptador de energia Lenovo USB-C para HDMI Plus

A MELHOR ESCOLHA PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Design fino e leve
Espessura de < 20mm garantindo a 
mobilidade, e borda estreita, para um 
design mais limpo

Teclado com iluminação (opcional)
Permite que você use as teclas sob baixa
luminosidade para digitação confortável
e sem esforço

Leitor de impressão digital (opcional)
A geração mais recente de sensores
de impressão digital com MoC faz com
que o login seja muito mais rápido e com
total segurança



 

Lenovo™ ThinkPad® E480

DESEMPENHO 

Processador 
Até o processador Intel® Core™ i7 de 8ª geração 

Sistema operacional
Windows® 10 Pro (64 bits)

Vídeo  
Até AMD Radeon RX 550, 2GB 

Câmera  
Câmera 720p com microfone duplo

Memória 
DDR4 até 32GB (2 DIMMs) 

Armazenamento 
SSD PCIe M.2 com até 512GB 
HDD SATA 2.5 de até 500GB (7.200 RPM); até 2TB
(5.400 RPM); armazenamento de unidade dupla (opcional) 

Bateria 
Até 13 horas*, 45Wh

*Baseado em testes feitos com o MobileMark 2014. A duração da bateria 
varia consideravelmente de acordo com as configurações, o uso e outros fatores. 

Adaptador CA 
45W, 65W (suporta carga rápida)

Áudio 
Estéreo com certificação Dolby® Advanced Audio™, 
suporte a alto-falante Smart Audio

Segurança 
Leitor de impressão digital Match-on-Chip (opcional) 
dTPM 2.0 
Slot para trava Kensington™

CONECTIVIDADE

Portas de entrada/saída 

1 x USB 3.0 Type-C 
2 x USB 3.1 
1 x USB 2.0  
HDMI 
Micro SD Card 
Conector RJ-45 combinado para
fone de ouvido e microfone

WLAN
Não - Intel 2x2 llac, Bluetooth® 4.1 

 

© 2018 Lenovo. Todos os direitos reservados. Produtos disponíveis enquanto
durarem os estoques. Preços sujeitos a alterações sem notificação prévia.
Em caso de dúvidas sobre preços, fale com seu executivo de contas Lenovo.
A Lenovo não se responsabiliza por erros fotográficos ou tipográficos.
Garantia: Para obter uma cópia do texto das garantias aplicáveis, escreva
para: Warranty Information, 500 Park O�ces Drive, RTP, NC 27709,
Attn: Dept. ZPYA/B600. A Lenovo não faz qualquer declaração no sentido
de garantir produtos ou serviços de terceiros. Marcas comerciais: Lenovo,
o logotipo Lenovo, Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation,
ThinkVantage e ThinkVision são marcas comerciais ou marcas comerciais
registradas da Lenovo. Microsoft, Windows e Vista são marcas comerciais
registradas da Microsoft Corporation. Intel, o logotipo Intel, Intel Inside, Intel Core
e Core Inside são marcas comerciais da Intel Corporation nos EUA e/ou em
outros países. Os nomes de outras empresas, produtos e serviços podem
ser marcas comerciais ou marcas de serviço de terceiros.

Com a tecnologia
dos processadores Intel® Core™ i7. 
Se tem Intel®*, tem máxima
produtividade.

Acoplamento 
Dock USB 3.0; Ultradock USB 3.0

DESIGN

Tela
HD 14" (1366 x 768) antirreflexo com moldura estreita  
FHD IPS 14" (1920 x 1080) antirreflexo
 com moldura estreita

Dimensões (L x P x A)
mm: 329,3 x 242 x 19,9 (tampa de metal)

mm: 329,3 x 242 x 21,9 (tampa de plástico) 

Peso
A partir de 1,75 kg 

ACESSÓRIOS EM DESTAQUE

 Dock ThinkPad USB-C (40A90090US)
Esta solução de acoplamento universal garante uma 
experiência de espaço de trabalho de alto 
desempenho e praticidade.  Identifique todas as suas 
necessidades de produtividade, dentre elas,
vídeo, dados e rede com fio, enquanto fornece 
energia contínua ao seu notebook através de
uma porta USB Type-C.

Adaptador portátil Lenovo 65W com porta USB
(GX20M73648)
Este adaptador de alta eficiência energética

carrega os notebooks Lenovo enquanto você está 
indo de um lugar para o outro. Ultraportátil e leve, este 
adaptador vai para qualquer lugar e oferece uma 
única porta USB que permite que você carregue de 
forma rápida e conveniente um dispositivo móvel ao 
mesmo tempo.

Adaptador de energia Lenovo USB-C para HDMI Plus 
(4X90K86567)

Conecte-se facilmente a uma tela HDMI e carregue seu 
sistema simultaneamente. Este adaptador
USB-C elegante e durável é o complemento perfeito 
para o seu sistema ThinkPad, pois maximiza
a produtividade e minimiza a desorganização.

SERVIÇOS RECOMENDADOS

A Lenovo™ oferece um portfólio abrangente de serviços
de suporte e proteção para seu investimento no ThinkPad®.
Assim, você pode se concentrar nos negócios e não na TI.

Suporte Premier
Chega de teclar opções no suporte telefônico e seguir as 
velhas rotinas de solução de problemas: obtenha acesso
a técnicos de nível avançado, que possuem a experiência
necessária para diagnosticar e resolver problemas rapidamente.

Proteção contra danos acidentais
Proteja seu investimento de danos operacionais e estruturais
causados por acidentes comuns, como quedas, derramamento
de líquidos ou picos de tensão. O plano de proteção de custo
e prazo fixos minimiza reparos inesperados, oferecendo gastos
previsíveis e economias expressivas em caso de reparos que não
estejam cobertos pela garantia.

Extensões de garantia
(base de 1 ou 3 anos, até 5 anos no total)
Conte com uma solução de serviço de custo e prazo fixos,
com duração por todo o ciclo de vida do dispositivo,
sem estourar o seu orçamento. A aquisição de uma extensão
no momento da compra do sistema traz uma economia
de 15% a 30% em  comparação ao preço da aquisição após
o fim da garantia.




