Lenovo B320
A VIDA FICOU MAIS FÁCIL.
Tudo no Lenovo™ B320 foi projetado para facilitar a sua vida. Ele realiza qualquer tarefa com facilidade graças
ao seu alto poder de processamento e opções gráficas. Com Windows 10 Professional já embarcado e com a
Cortana, criada para ajudá-lo na hora de encontrar e abrir arquivos ou responder suas perguntas - seja por meio
de digitação ou fala. Do design minimalista à uma interface mais amigável, aproveite toda a simplicidade e
eficiência do B320.

POR QUÊ COMPRAR O LENOVO B320

Performance Incrível

Estilo feito
para durar
Com proteção especial
contra riscos e impactos,
o B320 resiste facilmente
aos acidentes do
cotidiano.

Com o poderoso
processador Intel® Core™ i7
de sétima geração e até
12GB de memória DDR4
tenha diversas aplicações
sendo executadas ao
mesmo tempo, além de
transição suave entre elas.
Ser multitarefa nunca foi tão
fácil.

Alta Resolução
O B320 oferece até a
configuração de tela Full HD
com tecnologia antirreflexo.
Dessa forma você fica
tranquilo para trabalhar,
jogar ou relaxar assistindo à
filmes e séries com uma
qualidade de imagem
surpreendente.

Qualidade gráfica
incomparável
Com o B320 é possivel
escolher entre diversas
opções de processamento
gráfico, incluindo a placa de
vídeo NVIDIA® GeForce®
920MX, que elimina a carga
gráfica da CPU, já que possuí
processamento próprio.
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Lenovo B320
ESPECIFICAÇÕES
PERFORMANCE
Processador
Até 7ª Geração de Processadores
Intel® Core™ i7

DESIGN

CONECTIVIDADE

Tela
14" HD (1366 x 768) Antirreflexo
14" FHD (1920 x 1080) Antirreflexo

WLAN
1 x 1 WiFi 802.11 ac

Sistema Operacional
Windows 10 Pro

Dimensões (L x P x A mm)
338.3 x 249.9 x 22.7

Gráficos
Intel® Integrated Graphics
NVIDIA® GeForce® 920MX Graphics

Peso
A partir de 2.1 kg

Bluetooth®
Bluetooth® 4.1
Portas
1 x USB Type-C™
2 x USB 3.0
Leitor de cartão 4 em 1
HDMI™
RJ45
Audio Jack

Câmera e Microfone
0.3M com Microfone único
HD com Microfone único
Memória
4GB DDR4 On-board (expansível até 12GB)

SOFTWARES PRÉ-INSTALADOS

Armazenamento
Até 1TB SATA HDD

•
•
•
•
•

Áudio
2 x 1.5W alto-falantes com Dolby® Audio™
Bateria
Até 6 horas*

*

Lenovo App Explorer
Lenovo Companion 3.0
Lenovo ID
Lenovo Settings
Microsoft Office 365 (30 dias de teste)

Todos os testes de bateria são aproximados e baseados em

resultados de testes utilizando MobileMark® 2014 versão 1.5
benchmark test. Resultados reais irão variar e dependem de
inumeros fatores que incluem confirguração do produtos e
modo de uso, software, condições de operação,
funcionalidade wireless, gestão de consume de enegria, brilho
da tela e outros fatores. A capacidade máxima da bateria vai
naturalmente reduzir com o tempo e uso. Acese o site: https://
bapcocom/ products/mobilemark-2014/ para detalhes
adicionais.

OPCIONAIS E ACESSÓRIOS

LENOVO SERVICES
ADP - Accidental Damage Protection

Extensões de garantia(de 1 a 3 Anos)

Evita custos inesperados de reparo.
Fornece cobertura para danos não cobertos
na garantia regular, como respingos,
quedas ou danos na tela.

Esta extensão de prazo e serviço ajuda a
planejar os gastos do PC e protege o valor
investido, reduzindo o custo ao longo dos
anos.

Lenovo 300
Wireless Compact
Mouse

Lenovo 500
Extra Bass
In-ear Headphones
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