LENOVO™
ThinkPad E470

Um notebook que evita complexidade.

O ThinkPad E470 fornece segurança e vem pronto
para utilização. Além disso, seu design fino permite
que você leve seu trabalho para onde quiser.
Construídos para confiabilidade, estes notebooks
garantem o melhor desempenho para que você se
concentre no que mais importa: manter seu negócio
produtivo e criativo. É muito simples.

SEGURANÇA SIMPLIFICADA

O TPM e o leitor de
impressões digitais embutidos
mantêm os dados seguros

É só abrir a caixa, inicializar e
começar a utilizar, sabendo que os
seus dados estão protegidos

CONFIABILIDADE DO THINKPAD

Submetido a mais de 200 testes de
qualidade para garantir que ele esteja
preparado para tudo

EXCELÊNCIA EM MULTIMÍDIA

Tela HD de 14” antirreflexo,
com gráficos dedicados
opcionais para efeitos visuais
deslumbrantes

Tecnologia
Dolby® para áudio
surpreendente

DESEMPENHO PODEROSO

Faça mais coisas, de modo
mais rápido e mais fácil com
o Windows 10 Pro

7ª geração de processadores
Intel® Core™ para resposta
rápida

Segurança simplificada
É só abrir o seu ThinkPad E470, inicializá-lo e você já pode utilizá-lo. O chip TPM incorporado, oferece
proteção em nível empresarial, para que seus dados estejam sempre seguros. O leitor de impressões digitais
permite o log-in personalizado, rápido e seguro. A trava de segurança Kensington, significa que você pode
sempre bloquear o seu dispositivo fisicamente para evitar roubo, não importa para onde você o leva.

Confiabilidade do ThinkPad
O ThinkPad E470 foi submetido a extensos testes de qualidade e confiabilidade sustentada.
Isso significa que ele está preparado para tudo. Assim você pode se dedicar ao seu negócio,
ao invés de gerenciar soluções de TI.

Excelência em multimídia
Fazer uma apresentação no ThinkPad E470 ou
assistir a um vídeo para relaxar, tudo fica perfeito
na tela HD antirreflexo. A GPU dedicada opcional,
combinada com a placa gráfica NVIDIA® GeForce®
940MX oferece uma excelente experiência
multimídia. E a tecnologia Dolby® torna o som de
áudio incrível em chamadas e vídeos VoIP.

Faça grandes coisas com o Windows 10 Pro, combinando o melhor do Windows que
você já conhece
O Windows 10 Pro tem grandes melhorias que você vai adorar. Desde inicializações rápidas, o Menu Iniciar
expandido e um navegador totalmente novo, até a Cortana — sua assistente pessoal digital. Agora,
mesmo em vários dispositivos, você pode fazer mais coisas, de modo mais rápido e mais fácil.

Até a 7ª Geração de processadores Intel® Core™
Com a capacidade de resposta e eficiência da 7ª de processadores Intel® Core™,
você estará sempre pronto para trabalhar e jogar em qualquer lugar. Faça mais conforme você acessa
com rapidez e facilidade todos os seus aplicativos favoritos, e eleve ao máximo sua produtividade,
criatividade e entretenimento.

ESPECIFICAÇÕES

SOFTWARE
Lenovo Companion

ThinkPad E470

Configurações da Lenovo

SO

Windows 10 Pro

CPU

Processador
Processador
Processador
Processador

Tela

Tela HD de 14” 1366 x 768 220 nit Antirreflexo

Intel®
Intel®
Intel®
Intel®

Core™
Core™
Core™
Core™

McAfee LiveSafe
(assinatura de 30 dias)

i7-7500U
i5-7200U
i3-7100U
13-6006U (6th Generation)

Microsoft Office 2016
(assinatura de 30 dias)

Intel® HD Graphics 620 - integrada
Gráficos

NVIDIA® GeForce® 940MX 2 GB
NVIDIA® GeForce® 920MX 2 GB – Dedicada

Memória

Até 32 GB (2 DIMM) DDR4

Armazenamento

HDD: 500 GB - 7200 RPM / 1 TB - 5400 RPM

Áudio

Alto-falantes 2 x 2W
Dolby® Audio™ Premium
Dual Mic

Conectividade

Bluetooth® 4.1 / WiFi Combo Card

Entradas

2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0

Câmera

Câmera 720p / Câmera 0.3M

Dimensões
(L x P x A) e
Peso

339 mm x 242 mm x 22.4 mm
A partir de 1,87 kg

Cores

Preto

ACESSÓRIOS

MOCHILA
THINKPAD 15.6’’
BASIC

LENOVO IN EAR
HEADPHONE

LENOVO LASER
WIRELESS MOUSE

THINKPAD UBS 3.0
PRO DOCK

