Lenovo™ ThinkCentre® M710 Tiny

A Lenovo™ recomenda o Windows 10 Pro.

COMPACTO E EFICIENTE
Menor, mais potente e versátil que um PC de torre tradicional,
Equipado com a 7ª geração de processadores Intel® e também compatível com a 6ª geração para suportar
o Windows 7, o ThinkCentre® M710 Tiny chama a atenção por ser extremamente compacto. Com memória
DDR4 e SSD PCIe opcional, você terá uma inicialização mais veloz e abrirá arquivos mais rápido do que nunca.
Os ThinkCentre® Tiny contam com os recursos Intel Optane*, oferecendo fácil upgrade para utilizar uma
memória que permite desempenho e capacidade de resposta ainda mais surpreendente, sem comprometer o
armazenamento. Portas configuráveis e opções de montagem para economia de espaço tornam dos M710
Tiny capaz de se adequar aos negócios que encontrar em seu caminho. Juntamente
com a capacidade de visualizar conteúdo de alta qualidade em até 3 monitores, você pode pensar grande
e realizar tarefas simultâneas com facilidade.

POR QUE COMPRAR O LENOVO™ THINKCENTRE® M710 TINY

Fácil

Impressionante

Libere espaço instalando o Tiny
embaixo da mesa, atrás do monitor,
numa parede ou debaixo de um
projetor. A nova geração do Tiny
também possui uma porta de serviço
no chassi que permite fazer upgrades
de SSD e memória sem a necessidade
de desmontar outras peças.

Com até os processadores Intel®
Core™ i7 e memória DDR4, você
pode executar tarefas intensas
com rapidez e facilidade. Os mais
recentes SSDs PCIe com tecnologia
3D NAND permitem abrir arquivos
a uma velocidade inacreditável
e sem interrupções.

Transforme-se

Robusto

Crie seu próprio All-In-One “modular”
instalando o ThinkCentre® M710 Tiny
atrás de um monitor. Além disso, você
pode fazer o upgrade do monitor e do
computador separadamente,
garantindo um maior uso de seus
recursos ao longo do tempo.

Testado e aprovado conforme
as especificações militares
MIL-SPEC. Onde quer que vá,
você pode contar com ele.

QUEM PRECISA DO LENOVO™ THINKCENTRE® M710 TINY
Profissionais de TI responsáveis pela
tomada de decisões que valorizam
um desktop ultracompacto, de alto
desempenho, que pode ser utilizado
em praticamente qualquer lugar

Usuários multitarefas
que apreciam a versatilidade de
um suporte com vários
monitores que lhes permite
seguir adiante e manter-se
produtivos

Quem preza por um
ambiente moderno,
minimalista e livre de
grandes máquinas e cabos.
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THINKCENTRE®. MAIS VALOR.
O percentual mais
elevado de materiais
reciclados

Menores índices
de falha no setor1

Pinos banhados
a ouro2 para uma melhor
qualidade de sinal

Tecnologia Intelligent
Cooling Engine (ICE)

ESPECIFICAÇÕES
Lenovo™ ThinkCentre® M710 Tiny
PERFORMANCE

DESIGN

Sistema Operacional
Windows 10 Pro

Dimensões
179 mm x 183 mm x 34,5 mm

Suporte para downgrade do Windows
10 Pro para Windows 7 Professional
(não disponível para a 7ª geração
de processadores Intel®)

Peso
1,32 kg

Processador
Até a 7ª geração de processadores
Intel® Core™ i7

CERTIFICADO AMBIENTAL

Certificação UL GreenGuard

Especificações MIL-SPEC
Sim

Validação ErP Lote 3

Fácil Utilização (Acesso Tool-Less)
Chassi Aberto / HDD / Memória

Armazenamento
1 x M.2 2280 para SSD PCIe ou Intel® Optane™
1 x HDD/SSD de 2,5"
Memória
Até 32GB (2x16GB) DDR4 SODIMM
Alimentação
Fonte 65W 88%
Placa de Vídeo
Integrada: Intel® HD Graphics

CONECTIVIDADE

Painel Frontal
2 x USB 3.0 (1 para carga rápida)
2 x Áudio (1 combo)

Painel Traseiro
4 x USB3.0
2 x DisplayPort
2 x Punch Out (2 portas opcionais:
(1) DisplayPort/ HDMI / USB Type-C** /VGA /
Serial, (2) Serial)
1 x LAN
Entradas e Saídas Iternas
1 x M.2 2230 para WiFi

Energy Star 6.1
Certificação EPEAT Gold*
(Obs.: Aplicável na América do Norte)

Validação TÜV para baixo ruído*
(Obs.: na configuração selecionada)

SOFTWARE
PRÉ-INSTALADO
Windows 10
Cyberlink PowerDVD SD (opcional)
Cyberlink PowerDVD Create,
Power2Go e Power Producer
(opcionais)
Lenovo™ Companion
Lenovo™ ID
Lenovo™ ThinkVantage Tools
Microsoft Office 2016 Versão
de Avaliação
Windows 7
Adobe Reader
Ferramenta de Criação de Imagem
de Recuperação
Cyberlink PowerDVD SD (opcional)
Cyberlink PowerDVD Create,
Power2Go e Power Producer
(opcionais)
Internet Explorer
Lenovo™ Solution Center
Lenovo™ ThinkVantage Tools
Microsoft Office 2016 (Versão
de Avaliação)

*Opcional
** Obs.: Porta Type-C com função USB e
vídeo
1 Estudo TBR sobre Frequência
de Reparação em Grandes Empresas de 2011.
2 Socket de CPU não incluso.

SERVIÇOS RECOMENDADOS
SUPORTE TÉCNICO PRIORITÁRIO1
Faça de sua prioridade, nossa prioridade.
Encaminhamento
24/7
de
chamadas
de prioridade para técnicos de nível avançado,
rastreamento
eletrônico
de
incidentes
e serviços de gestão de ampliação.
UPGRADES DE GARANTIA - SERVIÇO
DE
REPARAÇÃO
LOCAL
E
REAÇÃO
DE SUPORTE NO DIA ÚTIL SEGUINTE2
Maximiza o tempo de operação e produtividade
de seu PC, oferecendo um serviço prático
e rápido de reparação no seu local de trabalho.
EXTENSÕES DE GARANTIA2
Este serviço de prazo e preço fixos ajuda
na preparação precisa de orçamentos para
despesas com PC, protege seu valioso
investimento e reduz o custo de aquisição
ao longo do tempo.

SUPORTE LENOVO PREMIER1
Conecte sua empresa diretamente com
técnicos qualificados localizados na região
da EMEA, que prestarão suporte de hardware
e software com “facilidade” de comunicação
de resolução de problemas e suporte ágil
On-Site no Dia Útil Seguinte.
MANTENHA SEU DISCO
Mantenha seu disco no caso de falhas,
garantindo sua tranquilidade em saber que seus
dados importantes estão seguros.
IDENTIFICAÇÃO
Os sistemas são equipados com uma etiqueta
de identificação profissional flexível com base
em suas especificações exatas. Os PCs são
facilmente identificáveis e rastreáveis logo após
a instalação.
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ThinkVision® P27q

Filtro Anti-Poeira
ThinkCentre®
Tiny IV 1L

Suporte
VESA II para
ThinkCentre®
Tiny

1 Não disponível em todas as regiões.
2 Período total de até cinco anos.

A Lenovo se reserva o direito de alterar as ofertas e especificações dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. A Lenovo busca da melhor maneira possível assegurar a exatidão de todas
as informações, mas não se responsabiliza por eventuais erros editoriais, fotográficos ou tipográficos. Imagens meramente ilustrativas. Para obter especificações completas sobre os produtos, serviços
e garantias da Lenovo, visite www.lenovo.com. A Lenovo não faz nenhuma representação nem oferece garantias com relação a produtos ou serviços de terceiros. Marcas comerciais: Lenovo, o logotipo
da Lenovo, IdeaPad, IdeaCentre, Yoga e Yoga Home são marcas comerciais ou marcas registradas da Lenovo. Microsoft, Windows e Vista são marcas registradas da Microsoft Corporation. AMD, o logotipo
AMD Arrow e suas combinações são marcas registradas da Advanced Micro Devices, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outras jurisdições. Os nomes de outras empresas, produtos e serviços podem ser
marcas registradas ou marcas de serviços de terceiros. A vida-útil da bateria (e seu tempo de recarga) podem variar por diversos fatores, incluindo configurações d e sistema e utilização.
Visite www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/ regularmente para obter as últimas informações sobre segurança e eficiência. ©2017 Lenovo. Todos os direitos reservados.

