Protege a bateria do seu PC
contra as falhas inesperadas.

Vivemos num mundo "sempre ligado" e as experiências que temos com os nossos dispositivos
não têm limites. O seu PC não é apenas uma ferramenta de produtividade. É também uma
fonte de entretenimento, aprendizagem e jogos totalmente integrados. A bateria de longa
duração não é uma simples característica. É uma necessidade que lhe permite manter a
produtividade e estar a par de tudo durante todo o dia.
No entanto, ocasionalmente, mesmo os dispositivos mais fiáveis têm problemas de bateria.
O serviço Garantia de bateria selada da Lenovo dá-lhe a proteção de que precisa! Proteja a
sua bateria selada contra a degradação, desfrute do serviço de substituição da bateria sem
complicações e proteja o seu PC contra as falhas de bateria futuras.

Qual é a utilidade do serviço Garantia de bateria selada da Lenovo?
As baterias degradam-se ao longo do tempo e os fatores variáveis, como a temperatura, a
utilização e a antiguidade, podem afetar a vida útil e o desempenho da bateria. A funcionalidade
Bateria inteligente1 incorporada da Lenovo aprende os seus padrões de utilização, analisa os
fatores de degradação, prevê a vida útil da bateria e o risco de dilatação, e adapta-se ao seu
ambiente dinâmico, tudo isto adaptado para maximizar a longevidade do seu PC.
Além disso, com a Garantia de bateria selada da Lenovo, poderá substituir facilmente a bateria
do seu PC em caso de falha inesperada.
Evite os custos inesperados
Os custos de substituição da bateria podem ser dispendiosos, chegando aos 200 $. Com um pequeno
investimento inicial, poderá fazer poupanças significativas e desfrutar da tranquilidade com a extensão
da cobertura da bateria durante até 3 anos.

Suporte sem complicações
O seu PC está em boas mãos: os técnicos Lenovo certificados asseguram a máxima qualidade de
reparação do seu dispositivo. Além disso, poderá associá-lo ao suporte no local para permitir que um
técnico qualificado visite as suas instalações e substitua a bateria sem ter de enviar o dispositivo para
um centro de reparação.

Substituição da bateria simplificada
Acabou o tempo de inatividade do PC: a Garantia de bateria selada oferece uma substituição única se
a bateria coberta não cumprir os padrões mínimos de desempenho.

Acesso a peças genuínas
A bateria selada do seu PC é uma unidade não substituível pelo cliente. Com a Garantia de bateria
selada, tem acesso a peças e suporte qualificados da Lenovo.

Um passo rumo à sustentabilidade.
Estudos recentes2 mostram que quando compra computadores portáteis duradouros e com
eficiência energética, a longevidade e o valor global do seu dispositivo aumenta. Quanto
mais tempo utilizar o dispositivo, menor é o impacto ambiental.
Na Lenovo, estamos empenhados em oferecer produtos que tenham eficiência energética3.
Com serviços como a Garantia de bateria selada, a bateria do seu PC está protegida
contra a degradação e as falhas futuras. Como resultado, a vida útil e a capacidade de
utilização do seu PC aumentam, permitindo-lhe dar mais um passo rumo a um mundo
mais sustentável.

Soluções mais inteligentes para proteger o seu
investimento em TI.
Maximize já hoje a proteção e o estado de funcionamento da bateria
com a Garantia de bateria selada da Lenovo.
Veja como começar:
1. Procure a aplicação Lenovo Vantage no seu PC Lenovo ou transfira-a a partir da Microsoft Store.
2. Abra a aplicação Lenovo Vantage e clique no menu do dispositivo.
3. Selecione "Alimentação" na lista pendente.
4. Execute uma análise rápida para verificar o estado de funcionamento da bateria e o estado
da garantia.

Extensão da garantia de bateria >
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[1] Disponível em dispositivos que integram normas de bateria Gen 3.0 e Gen 4.0
[2] Certificação TCO: https://tcocertified.com/news/its-time-for-it-to-transition-to-a-circular-economy/
[3] Sustentabilidade da Lenovo: https://www.lenovo.com/us/en/sustainability-climate-change-approach;
https://www.epa.gov/greenpower/green-power-partnership-top-30-tech-telecom
A disponibilidade de hardware varia consoante a região. A Garantia de bateria selada está disponível no país ou região onde a
cobertura foi adquirida, e não é transferível caso o sistema viaje para outro país. As baterias degradam-se ao longo do tempo e
variáveis como a temperatura, a utilização e o tempo afetam a vida útil da bateria. A Garantia de bateria selada da Lenovo oferece
permite substituir uma vez a bateria se esta apresentar defeitos ou não cumprir os padrões mínimos de desempenho. Os limiares
de estado de funcionamento da bateria são determinados pela ferramenta de diagnóstico da bateria incorporada da Lenovo,
tendo em conta estes fatores. Produtos e ofertas sujeitos à disponibilidade. A Lenovo reserva-se o direito de modificar as ofertas
e as especificações dos seus produtos em qualquer altura e sem aviso prévio. A Lenovo envida todos os esforços para assegurar
a exatidão de todas as informações, mas não será responsável ou responsabilizável por quaisquer erros editoriais, fotográficos ou
tipográficos. As imagens são apresentadas apenas a título ilustrativo. Para obter as especificações completas dos produtos, serviços
e garantias da Lenovo, visite www.lenovo.com. Lenovo e o logótipo Lenovo são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas
da Lenovo. Os outros nomes de empresas, produtos e serviços podem ser marcas comerciais ou marcas de serviços de terceiros.
© Lenovo 2021. Todos os direitos reservados.

