
Suojaa tietokoneesi akkua
odottamattomalta vioittumiselta.



Elämme jatkuvassa liikkeessä olevassa maailmassa, ja voimme käyttää laitteitamme 
lukemattomilla tavoilla. Tietokoneesi ei ole ainoastaan tuottavuutta edistävä työkalu, vaan myös 
viihteen, oppimisen ja saumattoman pelaamisen lähde. Pitkä akun käyttöaika ei ole ainoastaan 
ominaisuus, vaan välttämättömyys, jotta tuottavuutesi ja yhteytesi säilyy koko päivän.

Jopa kaikkein luotettavimmissa laitteissa ilmenee kuitenkin ajoittain akkuongelmia. 

Lenovo Sealed Battery Warranty ‑palvelu takaa kuitenkin mielenrauhasi! Suojaa sisäinen 
akku suorituskyvyn heikkenemiseltä, nauti vaivattomasta akun vaihtopalvelusta ja suojaa 
tietokoneesi tulevalta akun vioittumiselta.

Miksi Lenovo Sealed Battery Warranty ‑palvelu kannattaa valita?
Akut heikkenevät ajan myötä, ja esimerkiksi lämpötilan, käytön ja iän kaltaiset tekijät vaikuttavat 
akun käyttöikään ja suorituskykyyn. Lenovon integroitu Smart Battery1 ‑toiminto oppii 
käyttötapasi, analysoi suorituskyvyn heikkenemiseen liittyvät tekijät, ennustaa akun käyttöiän 
ja turpoamisriskin sekä mukautuu dynaamiseen ympäristöösi. Kaikki nämä ominaisuudet on 
suunniteltu pidentämään tietokoneesi käyttöikää. 

Lenovo Sealed Battery Warranty ‑palvelun avulla voit tämän lisäksi helposti vaihtaa tietokoneen 
akun, jos se vioittuu odottamatta.

Vältä odottamattomat kulut
Akun vaihto voi olla kallista, se voi maksaa jopa yli 150 euroa. Pienellä etukäteissijoituksella voit säästää 
merkittävästi rahaa ja nauttia mielenrauhasta laajentamalla akun takuun jopa 3 vuoteen.

Vaivaton tuki
Tietokoneesi on turvallisissa käsissä – sertifioidut Lenovo‑teknikot varmistavat, että laitteellesi 
suoritettavat korjaustyöt ovat mahdollisimman laadukkaita. Lisäksi voit yhdistää tuen paikan päällä 
tapahtuvaan huoltoon, jolloin ammattitaitoinen teknikko käy toimipaikassasi ja vaihtaa akun. Näin sinun 
ei tarvitse lähettää laitetta huoltoon.

Vaivaton akun vaihto
Ei enää tietokoneen käyttökatkoja – Sealed Battery Warranty ‑palvelu tarjoaa kertavaihdon siltä varalta, 
että takuun piiriin kuuluva akku ei vastaa suorituskyvylle asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Alkuperäisten osien käyttö
Tietokoneesi sisäinen akku ei ole asiakkaan vaihdettavissa oleva osa. Sisäisen akun takuu oikeuttaa sinut 
Lenovon hyväksymiin osiin ja tukeen.

Askel kohti kestävää kehitystä.
Viimeaikaiset tutkimukset2 ovat osoittaneet, että kun ostat kestäviä ja energiatehokkaita 
kannettavia tietokoneita, laitteen käyttöikä ja yleinen arvo kasvavat. Mitä pidempään käytät 
laitetta, sitä pienempi on sen ympäristövaikutus. 

Lenovo on sitoutunut toimittamaan energiatehokkaita3 tuotteita. Sealed Battery 
Warranty ‑palvelun kaltaiset palvelut suojaavat tietokoneen akkua tulevalta suorituskyvyn 
heikkenemiseltä ja vioittumiselta. Tämä lisää tietokoneesi käyttöikää ja käytettävyyttä, ja 
olet askeleen lähempänä kestävämpää maailmaa.



Älykkäämpiä ratkaisuja IT‑
sijoituksesi turvaksi.

Maksimoi akun kunto ja suojaus jo tänään 
Lenovo Sealed Battery Warranty ‑palvelulla. 
Näin pääset alkuun:

1.  Etsi Lenovo Vantage ‑sovellus Lenovon tietokoneelta tai lataa se Microsoft Storesta.
2. Avaa Lenovo Vantage ‑sovellus ja napsauta laitevalikkoa.
3. Valitse Power avattavasta luettelosta.
4. Suorita pikatarkistus akun kunnon ja takuun tilan tarkistamiseksi.

Laajenna akun takuuta >
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[1] Saatavana laitteisiin, joissa on Gen 3.0‑ tai Gen 4.0 ‑akkustandardin mukainen sisäinen akku.
[2] TCO:n sertifioima: https://tcocertified.com/news/its‑time‑for‑it‑to‑transition‑to‑a‑circular‑economy/ 
[3] Lenovon kestävä kehitys: https://www.lenovo.com/us/en/sustainability‑climate‑change‑approach; 
https://www.epa.gov/greenpower/green‑power‑partnership‑top‑30‑tech‑telecom

Laitteiden saatavuus vaihtelee alueittain. Sealed Battery Warranty ‑palvelu on saatavilla siinä maassa tai sillä alueella, jossa takuu on 
ostettu. Se ei ole siirrettävissä, vaikka järjestelmä vietäisiin toiseen maahan. Akut heikkenevät ajan myötä, ja esimerkiksi lämpötilan, 
käytön ja ajan kaltaiset tekijät vaikuttavat akun käyttöikään. Lenovo Sealed Battery Warranty ‑palvelu tarjoaa kertaluonteisen 
vaihtomahdollisuuden, jos viallinen tai vaurioitunut akku ei täytä vähimmäisvaatimuksia. Akun kunnon raja‑arvot määritetään 
Lenovon sisäänrakennetulla akkudiagnostiikkatyökalulla, joka ottaa nämä tekijät huomioon. Tuotteiden ja tarjousten saatavuus voi 
vaihdella. Lenovo pidättää oikeuden muuttaa tuotetarjouksia tai teknisiä tietoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Lenovo pyrkii 
parhaansa mukaan takaamaan kaikkien tietojen paikkansa pitävyyden, mutta ei vastaa toimituksellisista virheistä tai kuvien tai tekstin 
virheistä. Kuvat ovat vain havainnollistamista varten. Katso Lenovon tuotteiden, palveluiden ja takuiden tiedot osoitteessa  
www.lenovo.com. Lenovo ja Lenovo‑logo ovat Lenovon tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muiden yritysten, tuotteiden 
ja palveluiden nimet saattavat olla muiden tahojen tavara‑ tai palvelumerkkejä. © Lenovo 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 


