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PROJETADO PARA NEGÓCIOS 

DE PERFORMANCE

Forma e função se unem no robusto ThinkPad ® T480. Leve 
a sua produtividade para além do esperado com os mais 
recentes e poderosos processadores Intel® Core™ e a 
bateria com recurso Power Bridge para durar um dia 
inteiro .  Aprimoramos um dos nossos mais famosos 
ThinkPads com teclado retroiluminado e padronização das 
portas de entrada e saída para que ele possa te atender 
ainda melhor. Você ainda conta com recursos 
incorporados de alta segurança, como o Windows Hello 
com leitor de impressão digital e o novo obturador 
mecânico da câmera ThinkShutter ,  o que significa que seu 
trabalho será sempre seu, não importa aonde você vá .

ACESSÓRIOS EM DESTAQUET480

Mouse sem fio
ThinkPad Essential



SERVIÇOS RECOMENDADOS 

A Lenovo™ oferece um portfólio
abrangente de serviços para apoiar
e proteger seu investimento no
ThinkPad® - assim, você pode se
concentrar na sua empresa e não
na sua 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 
Conte com uma solução de serviço
de prazo e preço 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 

Lenovo™ ThinkPad® T480

© 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.

 

 

Áudio

DESEMPENHO 

Processador 
Até Intel® Core™ i7 8ª
geração com vPro™ 

Sistema operacional

Windows 10 Pro 64 bits 

Vídeo
Intel® UHD 620
ou NVIDIA® GeForce® MX150  
comGDDR5 2GB 
Câmera
HD 720p com ThinkShutter 
ou câmera IV e câmera HD 720p 
sem ThinkShutter, ambas com 
microfone duplo

Memória
DDR4 2DIMM 32GB 2.400MHz* * 
com GPU Intel 8a ger

Armazenamento
 OPAL2/SSD 256GB; SSD OPAL2 
M.2 1TB; HDD até 1 TB

Bateria
De até 14,4 horas* com bateria 
dupla (24Wh+24Wh) 
* Com base em testes com o
MobileMark 2014. A duração
da bateria varia
consideravelmente de acordo
com as configurações, uso e
outros fatores

Dolby® Premium 

Fones de ouvido intra-auriculares
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SEGURANÇA

Leitor de impressão digital
Match-on-Chip
Câmera IV 
ThinkShutter 
dTPM 2.0 
Slot para trava Kensington™ 

Com excelente som e ajuste, 
esse fone de ouvido é o acessório
perfeito para acompanhar você com
um design leve e exclusivo se encaixa
à orelha como um fone de ouvido
clássico. O microfone em linha
é pequeno e leve e fica na posição
ideal para fazer chamadas com
áudio cristalino.

oferecendo proteção superior. 
Um bolso de segurança oculto
no painel traseiro e um compartimento
acolchoado com revestimento
suave mantêm os objetos de
valor seguros. 

 

DESIGN

Tela

14 "HD TN, FHD IPS com tou  c  h                    
(em célula),  FHD IPS sem toque, 
WQHD IPS 

Dimensões (LxPxA) 

mm: 336,6 x 232,5 x 19,95 

Peso
A partir de 1,58 kg 

CONECTIVIDADE

Portas de entrada/saída 
1 x Intel® Thunderbolt™ 3
1 x USB-C
2 x USB 3.0
1 x conector combinado de fone 
de ouvido e microfone
1 x Leitor de cartão SD 4 em 1
(SD, MMC, SDHC, SDXC)
1 x Leitor de Smart Card HDMI 
RJ-45
1 x Nano SIM

WLAN
Intel® Dual Band Wireless-AC
(2 x 2) AC Bluetooth® 4.2 

WWAN
Banda larga móvel global  
integrada LTE-A

ACESSÓRIOS EM DESTAQUE

Maleta Profissional Topload

™Lenovo  (4X40E77323) 
Essa maleta elegante e durável  oferece 
elementos de design modernos, 
incluindo recursos que facilitam a 
verificação em aeroportos, 
permitindo que
você passe pela segurança local 
tranquilamente. O design 
diferenciado da alça tiracolo ajuda 
a dar suporte ao seu notebook,

Equipado com
processadores Intel® Core™ i7. 
Se tem Intel®,  tem máxima
produtividade.




