Lenovo™ ThinkPad Yoga 370

MODERNÍ DESIGN A VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI
Moderní, stylový a s vynikajícím výkonem. ThinkPad Yoga 370 vám dává
možnost dělat cokoliv, co se vám zachce.
ThinkPad Yoga 370 kombinuje vysoký výkon, skvělou přenosnost a přitom je stylový a odolný. Dává vám
možnost bavit se a pracovat, kdekoliv chcete. Užijte si jeho režimy použití naplno - od notebooku až po tablet.
Ušetřete čas psaním, zvýrazněním nebo kreslením přímo na obrazovce. Zamilujte si zobrazování vašich náčrtů,
prezentací a filmů na skvělém 13,3" displeji. Jistě oceníte i celodenní výdrž baterie a celosvětovou záruku.

PROČ KOUPIT
LENOVO™ THINKPAD YOGA 370

Nekonečné možnosti
ThinkPad Yoga 370 je velmi
lehký, takže ho můžete vzít
s sebou kamkoliv. S pantem
otočným o 360° snadno
přepnete tento notebook do
režimu tablet a přizpůsobíte si
ho tak, jak potřebujete.

Cestujte s ThinkPadem
Ať už budete trávit dny v
kanceláři, hodiny na silnici nebo
často létat, Yoga 370 je tu pro
vás. Je úspěšně testován dle
armádních norem a prošel více
než 200 testy kontroly kvality,
takže je maximálně odolný a
přizpůsobí se vám i vašemu
životnímu stylu.

Ukažte své pravé já

Rychlý přenos dat

Yoga 370 je dostupný
ve dvou stylových barvách.
Vyberte si pro ThinkPad
klasickou osvědčenou černou
nebo zvolte krásnou
stříbrnou, která upoutá
pozornost vašeho okolí.

Díky Intel® Thunderbolt™ 3
můžete přenášet data
ohromující rychlostí. Užijte
si také bezdrátové dobíjení
s technologií WiGig, zatímco
díky OneLink+ nabíjíte vaše
zařízení.

Pište, jak potřebujete

Méně je více

S psaním a kreslením na Yoga
370 neexistují pro vaši
představivost žádné limity. Díky
podpoře všech aplikací Office
2016 můžete použít dobíjecí
pero nebo jen váš prst
a neomezeně tvořit.

Yoga 370 se může
pochlubit úzkým designem
krytu, takže si více
vychutnáte kvalitní obraz
a oceníte ušetřené místo
na vašem stole. V kavárně,
na malém stolku nebo
během letu se tak můžete
bavit nebo pracovat bez
omezení.

KDO POTŘEBUJE LENOVO™ THINKPAD YOGA 370?
Mobilní profesionálové, kteří
hledají počítačový výkon
v odolném notebooku, který
vydrží práci na cestách.

Technologicky zdatní uživatelé,
kteří hledají moderní zařízení a
ocení technologii, která ulehčí a
urychlí jejich práci.

Podnikoví uživatelé, kteří ocení
výhody výkonného podnikového
notebooku s celodenní výdrží
baterie.
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Lenovo™ ThinkPad Yoga 370
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DESIGN
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Kensington® Lock Slot

Displ!&

Windows 10 Pro
Procesor
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13.3 “FHD (1920x1080), 300nitś, IPS,
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I/O port5
1 x USB 3.0, 1 x USB 3.0 (always-on), 1 x
Thunderbolt™ 3 port, 1 x microSD, 1 x HDMI, Audio
combo jack
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WLAN
Intel® Dual Band Wireless-AC (2 x 2) 8260,
Bluetooth® verze 4.1

Audio
HD Audio
mera

313.5 mm x 222.2 mm x 18.2 mm
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ThinkPad AC Wireless (2 x 2 AC) a Bluetooth® 4.1

HD 720p
Gra"%'

WWAN
Integr+2*ť Mobile Broadband 4G LTE-A

Intel® HD
Bat!.%!*

Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 (WiGig + WiFi
2 x 2 AC + Bluetooth® 4.1)
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