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Caneta ThinkPad Pen Pro

Dock ThinkPad
Thunderbolt 3

 
VENÇA DESAFIOS
POR TODOS OS ÂNGULOS.

ACESSÓRIOS EM DESTAQUEX1 YOGA (3ª GERAÇÃO)

Mouse sem fio sensível
ao toque ThinkPad X1

Ser versátil é essencial para o seu sucesso. Você se adapta a 
diversas perspectivas sem se perder e produzindo mais do 
que esperava. Com flexibilidade de 360º, o ThinkPad® X1 Yoga 
se move junto com você, oferecendo design premium e alta 
durabilidade. A tela com brilho e contraste superiores e cores 
mais vivas com Dolby Vision™ e alta qualidade de áudio, 
formam a base de recursos visionários - como Wake on Voice 
(um assistente digital ativado pela voz), modo de espera 
Modern Standby e a caneta de tamanho integral ThinkPad 
Pen Pro (opcional). Além disso, o Windows Hello com leitor 
de impressão digital e a nova tampa mecânica ThinkShutter, 
que cobre a câmera, elevam a segurança para que você se 
concentre em vencer todos os desafios.



Lenovo™ ThinkPad® X1 Yoga (6ª GERAÇÃO)

 

DESEMPENHO 

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

Sistema operacional
Até Windows 10 Pro 64 bits

Vídeo
Intel® UHD 620

Câmera
Câmera HD 720p com ThinkShutter ou 
câmera infravermelha sem ThinkShutter, 
ambas com array duplo de microfones

Memória
Até 16GB LPDDR3, 2.133 Mhz 

Armazenamento
SSD PCIe com até 1TB

Bateria
Integrada de 54 Wh para até 15 horas*, 
com RapidCharge 
*Baseado em testes feitos com o MobileMark 2014. A duração da 
bateria varia consideravelmente de acordo com as configurações,
o uso e outros fatores.

SEGURANÇA

Leitor de impressão digital 

 Match-on-Chip 

Câmera infravermelha

 para reconhecimento facial 

 ThinkShutter

 dTPM 2.0
Slot para trava Kensington®

CONECTIVIDADE 

WWAN
Banda larga móvel global integrada 
LTE-A Fibocom L850-GL 
(opcional)

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

Portas de entrada/saída
2 x USB 3.0
2 x Intel® Thunderbolt™ 3
1 x conector combinado de fone de ouvido e microfone
1 x leitor de cartão microSD 4 em 1 (SD, MMC, SDHC, SDXC)
1 x HDMI
1 x Ethernet nativa

DESIGN

Tela
14” FHD IPS sensível ao toque, WQHD IPS, HDR WQHD IPS 
com Dolby Vision™

Dimensões (L x P x A)
mm: 333 x 229 x 17,05 
polegadas: 13,11 x 9,01 x 0,67

Peso
A partir de 1,4 kg

Caneta
Caneta ThinkPad Pen Pro (opcional)

Cor
Preto

ACESSÓRIOS EM DESTAQUE

Mouse sem fio sensível ao toque ThinkPad X1 (4X30K40903) 
Esse dispositivo fino e leve com dois modos de operação
é perfeito para viagens e pode ser guardado no bolso
ou na mala para sua conveniência. Use o assistente
de apresentações integrado ao touchpad para navegar 
facilmente por slides em apresentações impressionantes.

Dock ThinkPad Thunderbolt™ 3
Perfeito para quem é multitarefa, o dock permite o uso
de várias telas, expandindo seu espaço de trabalho. São 13 
portas adicionais com um único cabo.

Caneta Lenovo Pen Pro
A caneta com Bluetooth é sensível a 4.096 níveis de pressão. 
Sua funcionalidade de inclinação permite o uso de sombreado, 
e a recarga é feita via USB-C.

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

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 premium
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.

© 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




