Společnost Lenovo® doporučuje systém Windows 8 Pro.

LENOVO® YOGA 2 PRO
VÍCEŽIMOVÝ ULTRABOOK™ S UNIKÁTNÍM DISPLEJEM, KTERÝ OTOČÍTE O 360° A SLOŽÍTE
Lenovo® Yoga 2 je vícerežimový Ultrabook vybavený dotykovým displejem s vysokým rozlišením QHD+, který může být otočen o 360°
a poskytne tak nevídanou flexibilitu mezi zábavou a prací. Nyní tenčí, lehčí a rychlejší než kdykoli předtím. Nabízí funkci
doporučování aplikací na základě zvoleného režimu - stan, stojánek, tablet, notebook.

Notebook

VÍCEREŽIMOVÝ

Stojánek

Stan

VELMI VYSOKÉ ROZLIŠENÍ

Tablet

OVLÁDÁNÍ GESTY

TENKÝ A LEHKÝ

KLÍČOVÉ SPECIFIKACE

FLEXIBILNÍ

• Až procesor Intel® Core™ i7 čtvrté generace
• Až Windows 8.1 Pro
• 13.3" displej s vysokým rozlišením QHD+ (3200 x 1800),
IPS s širokými pozorovacími úhly a až 10-bodovou
multidotykovou technologií
• Až 8GB DDR3L operační paměti
• Až 512GB rychlý SSD disk
• Integrovaná grafická karta Intel® HD graphics 4400

• Vícerežimový Ultrabook™ poskytuje výjimečnou flexibilitu mezi
prací a zábavou - režim stan, stojánek, tablet, nebo notebook
• Tenčí a lehčí než předchozí generace - pouze 15.5 mm
tenký 1, váha 1.39 kg
• Sledujte displej bez potíží z téměř jakéhokoliv úhlu díky IPS
technologii s širokými pozorovacími úhly

RYCHLÝ A VÝKONNÝ
• Vynikající přesnost a jednoduchost použití displeje s 10 bodovou
vícedotykovou technologií, optimalizovanou pro Windows 8.1 Pro
•
a doporučí vhodné aplikace pro zvolený režim
• Lenovo® Motion Control umožňují rychlé prohlížení fotografií,
PowerPoint snímků a stránek e-knih, nebo přepínat hudbu
hrající na vašem počítači jednoduchými gesty
• Provádějte jednoduché úkony hlasem s Lenovo® Voice Control
• Podsvícená AccuType klávesnice se zaoblenými klávesami
pro komfortní a přesné psaní i za tmy

PŘIPOJENÍ
• Až 9 hodin4 výdrže na baterii
2
• Vestavěné Bluetooth® 4.0 a 802.11 b/g/n WiFi připojení
• 720p HD webová kamera pro komunikaci s přáteli a rodinou
pomocí video hovorů
• Micro-HDMI výstup pro připojení vetší obrazovky
• USB 2.0, USB 3.0 konektory a čtečka karet 2v1
1 Měřeno v nejtenčím bodě
2 Volitelný prvek

Lenovo® doporučuje Windows 8 Pro.

LENOVO® YOGA 2 PRO
SPECIFIKACE
PROCESOR

OPERAČNÍ SYSTÉM

ÚLOŽIŠTĚ

Intel® Core™ i7-4500U Procesor
Intel® Core™ i5-4200U Procesor
Intel® Core™ i3-4010U Procesor

Až Windows 8.1 Pro

128GB / 256GB / 512GB SSD

GRAFICKÁ KARTA

OPERAČNÍ PAMĚŤ

BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ

Integrovaná Intel® HD graphics 4400

Až 8GB DDR3L 1600 MHz, Dual channel
(4GB / 8GB)

802.11 b/g/n, Bluetooth® 4.02

KONEKTORY

ZVUK

ROZMĚRY (ŠxVxH)

1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, Audio Combo Jack
(sluchátka a microfon), micro-HDMI výstup,
čtečka karet 2v1 (SD/MMC)

Integrované stere reproduktory s rozšířením
Dolby® Home Theater®

330 mm x 220 mm x 15.5 mm1

VÁHA (PRŮMĚR)

DISPLEJ/ROZLIŠENÍ

KAMERA

1.39 kg

13.3" displej s vysokým rozlišením
QHD+ (3200 x 1800) IPS s širokými pozorovacími
úhly a 10 bodovou vícedotykovou technologií

720p HD webkamera

BATERIE
Až 9 hodin 4 Windows 8 v klidu při 150 nits
Až 6 hodin4 přehrávání FHD videa při 150 nits

SOFTWARE
BEZPEČNOST A PODPORA
TM

McAfee® Internet Security
(30denní zkušební verze)
VeriFace® Pro
OneKey® Recovery

INTERNETOVÉ APLIKACEt

MULTIMÉDIA

Zinio® Online Newsstand
SkypeTM
Amazon Kindle pro PC

CyberLink YouCam

PRODUKTIVITA

UNIKÁTNÍ SOFTWARE

Premium 30denní zkušební
verze3
Lenovo® Cloud Storage

Phone Companion
Yogta Camera Man
Yoga Chef
Yoga Photo Touch

1 Měřeno v nejtenčím bodě
2 Volitelná vlastnost
3 Vyžaduje připojení k Internetu pro instalaci a aktivaci
4 Výdrž baterie (a čas dobití) je závislá na mnoha faktorech, například nastavení a použití zařízení
Popis okolností, za kterých byl test proveden, je dostupný na vyžádání

ROZŠÍŘENÍ ZÁRUKY
Rozšíření záruky – Onsite / U vás doma
Maximalizujte provozuschopnost a produktivitu počítače díky
pohodlné a rychlé opravě u vás doma.
Rozšíření záruky (1 až 3 roky celkové délky)
Servis zařízení v pevně stanoveném termínu, s pevně stanovenými
náklady pomáhá přesně určit náklady na zařízení, chránit vaši
cennou investici a potenciálně také snížit náklady vlastnictví.
Ochrana proti náhodnému poškození
Vyhněte se obtížím s nečekanými náklady na opravu. Poskytuje krytí
pro nezáruční poškození vzniklé za normálních provozních
podmínek, jako náhodné polití, upuštení nebo poškození displeje.

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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