LENOVO® YOGA 2

Společnost Lenovo® doporučuje systém Windows 8.

LENOVO® YOGA 2

(13“)

CENOVĚ DOSTUPNÁ YOGA
4 režimy za cenu 1 notebooku
Lenovo Yoga 2 je vícerežimový notebook s 13,3“ dotykovým displejem, který je možné otevřít do úhlu 360°,
díky čemuž nabídne flexibilitu mezi prací a zábavou až po dobu 8 hodin na jedno nabití. Unikátní funkce
doporučuje aplikace na základě jednoho ze 4 režimů, který právě používáte - notebook, stojánek, stan a
tablet.

Režim notebook

Režim stojánek

Režim stan

Režim tablet

YOGA 2:
PROČ
KOUPIT
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VÍCE REŽIMŮ
• Režim notebook Buďte
produktivnější doma,
v kanceláři, na cestách
• Režim stojánek Vychutnejte
si své oblíbené filmy, hudbu
nebo video chat pohodlně
• Režim stan Stabilní dotykové
rozhraní umožní skvěle se
bavit
• Režim tablet Procházejte
obsah během mrknutí oka,
čtěte elektronické knihy,
prohlížejte fotky a hrajte hry
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YOGA PICKS
Inteligentní software, který
pozná, když změníte režim
zařízení, a doporučí podle
toho vhodné aplikace
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AŽ 8HODINOVÁ
VÝDRŽ NA BATERII
Sledujte oblíbený film
nebo pracujte dlouhou
dobu bez nutností nosit
s sebou nabíječku
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SPECIFIKACE
DESIGN

VÝKON
Procesor
Procesor až Intel® Core™ i7

KONEKTIVITA

Displej
Až 13,3" FHD (1920 x 1080) 16:9 displej
s IPS pro široké pozorovací úhly

Operační systém
Windows 8.1

Rozměry (Š x H x V)
330 x 221,2 x 17,3 mm

Grafická karta
Integrovaná Intel® Graphics

Váha
1,56 kg (SSD)
1,66 kg (SSHD)

Operační paměť
Až 8 GB DDR3L

Bluetooth®
Bluetooth® 4.0, 802.11 b/g/n W-iFi
Konektory
1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, sdružený audio jack
(sluchátka a mikrofon), micro HDMI výstup,
čtečka paměťových karet 2v1 (SD / MMC)

PŘEDINSTALOVANÝ SOFTWARE

Webkamera
720p

Zabezpečení a podpora
• McAfee® Internet Security™
(30denní zkušební verze)
• VeriFace® Pro
• OneKey® Recovery

Úložiště
Až 256GB SSD
Zvuk
Dolby® Home Theater® V4
Baterie
Až 8 hodin

Zábava
• Zinio® Online Newsstand
• Skype™
• Amazon Kindle pro PC
Multimédia
• CyberLink YouCam
Produktivita
• Microsoft Office 365 Home Premium
30denní zkušební verze¹
• Lenovo® Cloud Storage
• Evernote®
Jedinečný software
• Phone Companion, Yoga Camera Man,
Yoga Chef, Yoga Photo Touch
1. Vyžaduje internetové připojení pro instalaci a aktivaci

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROZŠÍŘENÍ ZÁRUKY
Lenovo nabízí řadu servisních
služeb, díky kterým můžete
efektivně chránit vaši investici
do nového počítače a vyvarovat
se tak nečekaných nákladů
spojených s opravami
počítace.

Zásuvné pouzdro
Yoga 2

Bezdrátová myš
N700 Wireless
Mouse

ROZŠÍŘENÍ ZÁRUKY (NA 36
MĚSÍCŮ MAIL-IN Z 24 MĚSÍCŮ
MAIL-IN)
Chraňte svůj notebook po delší
dobu a díky tomuto rozšíření
záruky prodlužte záruční
krytí vašeho zařízení o další rok.

OCHRANA PROTI
NÁHODNÉMU POŠKOZENÍ
(ADP)
Lenovo nabízí rozšírení záruky
pro krytí případů, na které se
běžná záruka nevztahuje,
včetně polití zařízení tekutinou,
poškození způsobeného pádem
zařízení, elektrickým
proudem nebo mechanického
poškození obrazovky.

Společnost Lenovo vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila přesnost všech informaní, ale není odpovědná za fotografické
nebo typografické chyby. Všechny obrázky mají pouze ilustrační účel. Specifikace produktů Lenovo: Pro kompletní
specifikace produktů Lenovo navštivte www.lenovo.com. Lenovo nezastupuje ani negarantuje jakékoliv produkty či služby
třetích stran. Ochranné známky: Lenovo, Lenovo logo, IdeaPad, OneKey, VeriFace a New World. New Thinking jsou
ochranné známky spoločnosti Lenovo. Microsoft, Windows a Vista jsou ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation. Intel, Intel logo, Intel Inside, Intel Core, Ultrabook a Core Inside jsou registrované známky společnosti Intel
Corporation v USA a jiných zemích. Další názvy firem, produktů a služeb mohou být ochranné známky nebo známky služeb
jiných firem. Výdrž baterie (a délka nabíjení) se může lišit na základě mnoha faktorů, jako jsou systémová nastavení nebo
typ použití. Popis podmínek, za kterých byly provedeny testy, je k dispozici na vyžádání. ©2014 Lenovo.
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