Lenovo™ ThinkPad® T470

REDEFININDO SUA VIDA PROFISSIONAL
Com tecnologia de ponta, design resistente e armazenamento
SSD – o ThinkPad® T470 combina potência com durabilidade e oferece
um desempenho em que você pode confiar.
Com a 7ª geração de processamento Intel® Core™, sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro Signature
Edition e bateria com 18 horas de duração*, o ThinkPad® T470 foi projetado para melhorar sua
produtividade em qualquer lugar. Fácil de usar, implantar e manter, este robusto notebook de 14” possui
tecnologia avançada, incluindo armazenamento SSD, leitor de impressões digitais e reconhecimento facial
avançado. Tudo isso combinado com a confiabilidade e o suporte da linha ThinkPad®.

POR QUE COMPRAR O LENOVO™ THINKPAD® T470

Desempenho
altamente confiável

Aproveite os
benefícios do SSD

Com a responsividade
e eficiência da 7ª geração
de processadores Intel® Core™,
você alterna facilmente entre
seus aplicativos favoritos,
aumentando sua produtividade,
criatividade e diversão.

Mais silencioso, mais resistente
e mais rápido que um disco
rígido mecânico, o SSD
(Solid-State Drive) não
possui peças móveis – com
inicialização 3X mais rápida
e abertura de arquivos até
30% mais eficiente.

Menos é
realmente mais

Esqueceu a senha?
Não se preocupe. Sorria!

Com o Microsoft Windows
10 Pro Signature Edition,
seu notebook ganha
velocidade evitando
aplicativos e distrações
indesejadas.

Com reconhecimento facial
avançado e tecnologia
de impressão digital do Windows
Hello, não há necessidade
de senha. Simplesmente sorria
para a câmera infravermelha ou
toque no scanner de impressões
digitais para efetuar login
de maneira rápida e segura.

Testado para
batalhas, projetado
para o sucesso

Prático para
o usuário e pronto
para os negócios

Os notebooks ThinkPad®
passam por 12 rigorosos
testes de padrão militar e
mais de 200 verificações de
qualidade. Dessa maneira,
seu T470 está mais que
preparado para sobreviver
aos desafios do dia a dia.

Fácil de configurar,
o T470 possui manutenção,
atualização e configuração
de segurança rápidas.
De usuários finais
a técnicos de TI, este
notebook de negócios
facilita a vida de todos.

QUEM PRECISA DO LENOVO™ THINKPAD® T470
Técnicos que valorizam tecnologias
capazes de facilitar o trabalho e
gostam de dispor dos dispositivos
mais avançados.

Profissionais altamente produtivos
que prezam por tecnologias de
última geração combinada com
segurança de ponta para proteger
dados importantes.

Criativos em movimento
que precisam do desempenho
de desktop em um notebook
altamente durável, capaz
de resistir aos desgastes
diários do trabalho.
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Lenovo™ ThinkPad® T470
BENEFÍCIOS DE POSSUIR UM THINKPAD®?
Produzido com
estrutura em fibra
de carbono
e magnésio

Certificado em
testes militares
de resistência

Design
Moderno

Premiado
Teclado
Ergonômico

ESPECIFICAÇÕES
Lenovo™ ThinkPad® T470
DESEMPENHO

SEGURANÇA

DESIGN

Sistema operacional

dTPM 2.0
Leitor touch de impressões digitais e câmera
infravermelha (opcionais)

Tela (Antirreflexo)

Até Windows 10 Pro 64 bit
Processador
Até Intel® Core™ 7ª geração i7-7600U
Armazenamento
Até 1TB PCIe NVMe SSD
Até 2TB HDD
Memória
Até 32GB DDR4 (2 Slots)
Áudio
Dolby® Audio Premium™
Webcam
Câmera infravermelha e RGB 720p
Câmera HD com microfone integrado
Gráfico
Intel® HD Graphics 620
Bateria
Até 18 horas*

CONECTIVIDADE
Portas E/S
1 x HDMI
1 x porta RJ45
1 x combo fone de ouvido e microfone
3 x USB 3.1 Tipo A
1 x Porta de ancoragem mecânica
1 x Leitor de cartão 4 em 1
(SD, MMC, SDHC, SDXC)
1 x Leitor de Smart Card (opcional)
1 x micro SIM
1 x Intel® Thunderbolt™ 3

14” HD (1366 x 768), 220 nit
14” FHD (1920 x 1080), 250 nit, IPS, non-touch
14” FHD (1920 x 1080), 250 nit, IPS, touch
Dimensões (L x P x A)
336.6 mm x 232.5 mm x 19.95 mm
Peso
A partir de 1.58 kg
Cores
Preto

WLAN
Intel® 8265 2 x 2 11 ac & Bluetooth® 4.2**
Realtek RTL8822BE 2 x 2 11 ac + Bluetooth® 4.2**
WWAN
Largura de banda móvel integrada
4G LTE-A (Qualcomm® Snapdragon™
X7 LTE-A (Sierra Wireless EM7455)
Largura de banda móvel integrada
4G LTE (Intel® XMM™ 7160 (Fibocom L831-EAU)

* Com base em testes com MobileMark 2014. A duração
da bateria varia de maneira considerável, de acordo com
as configurações, uso e outros fatores.
**Recursos Bluetooth® 4.2 limitados pelo SO.

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

LENOVO SERVICES
A Lenovo oferece um portfólio abrangente de serviços para apoiar e proteger o seu investimento.

LENOVO SERVICES
SLA – Atendimento com Tempo de Solução
A Lenovo oferece soluções de
reparo de máquinas que atendem às
necessidades críticas de suporte para
empresas, garantindo o menor tempo de
equipamentos parados.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
Permitem a visualização do quanto será
desembolsado na manutenção de um parque
de máquinas, sem surpresas no orçamento.
Suportam períodos de até 5 anos (dependendo
do sistema) e incluem atendimento com prazo
e custos definidos.

PROTEÇÃO CONTRA
DANOS ACIDENTAIS
Serviço que cobre acidentes fora da
garantia do produto e que protege as
máquinas contra falhas.

O QUE ESTÁ COBERTO?
Quedas acidentais, derramamentos de
líquidos sobre a máquina, solavancos e
falhas estruturais sofridas em condições
operacionais e de manuseios normais,
quedas de energia elétrica e danos à tela
LCD integrada.

ThinkPad®
Thunderbolt Dock

Filtro
de privacidade

Mouse ThinkPad®
Precision Wireless

**A Lenovo tem o serviço de Imagem,
Customização de BIOS e Asset Tag direto
de fábrica, garantindo que estas sejam entregues
aos usuários finais prontas para uso. Além disso,
há o serviço de instalação de equipamentos,
facilitando o trabalho da equipe de TI.

Mochila
ThinkPad®
Professional
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* Baseados em testes com o MobileMark 2014. A duração da bateria varia dependendo das configurações, seu uso e outros fatores.
A Lenovo realiza todos os esforços para garantir a precisão das informações, mas não é responsável por qualquer conteúdo editorial, fotográfico ou por erros tipográficos. Todas as imagens são apenas para fins ilustrativos.
Para especificações completas de produto, informações de serviços e garantias Lenovo, visite HYPERLINK “http://www.lenovo.com/”www.lenovo.com. Lenovo, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkServer, ThinkVision,
ThinkSystem, ThinkAgile, System x e o logotipo da Lenovo são marcas registradas da Lenovo. A Lenovo não faz nenhuma representação ou dá garantia em relação a produtos ou serviços de terceiros. Outros nomes de empresas,
produtos e serviços podem ser marcas registradas ou marcas de serviços de terceiros. © Lenovo 2017. Todos os direitos reservados.

