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*Tecnologia de rápida recarga de bateria. Carregamento de 80% em 1 hora.
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Lenovo™ ThinkPad® X280

1 x HDMI
1 x RJ-45 nativa com dongle
1 x conector combinado de fone de ouvido e

DESEMPENHO
Processador
Até a 8ª geração do Intel® Core™ i7

Vídeo
Intel® UHD 620
Câmera
Câmera HD 720p com ThinkShutter
Memória
Até 16GB DDR4
Armazenamento
Até 512GB PCIe NVMe SSD
Até 2TB HDD
Bateria
Até 17 horas**
**Baseado em testes feitos com o MobileMark 2014.
A duração da bateria varia consideravelmente de
acordo com as configurações, o uso e outros fatores.

Áudio
Dolby Premium Audio™

SEGURANÇA
Leitor de impressão digital
Câmera infravermelho para reconhecimento facial
dTPM 2.0
Slot para trava Kensington®

CONECTIVIDADE
Portas de entrada/saída
2 x USB 3.0 (uma always on)
1 x USB Type-C Ger 1
1 x USB Tipo-C Ger 2 | Thunderbolt
1 x Intel® Thunderbolt™ 3
1 x Porta Mecânica Dock
1 x Entrada para cartão WWAN nanoSIM
1 x Leitor de Cartões microSD

A Lenovo™ oferece um portfólio abrangente de serviços
de suporte e proteção para seu investimento no ThinkPad®.
Assim, você pode se concentrar nos negócios e não na TI.

WLAN
Intel® Dual Band Wireless-AC (2 x 2), AC Bluetooth® 4.1

Suporte premium
Chega de teclar opções no suporte telefônico e seguir as velhas

Sistema operacional
Windows® 10 Pro 64 bits

SERVIÇOS RECOMENDADOS

WWAN
Banda larga móvel integrada LTE-A (opcional)
L850-GL e Fibocom L830-EB (opcional)

rotinas de solução de problemas: obtenha acesso a técnicos
de nível avançado, que possuem a experiência necessária para
diagnosticar e resolver problemas rapidamente.

Proteção contra danos acidentais

DESIGN

Proteja seu investimento de danos operacionais e estruturais

Tela
12,5” HD TN, FHD IPS, FHD IPS sensível ao toque

causados por acidentes comuns, como quedas, derramamento

Dimensões (LxPxA)
mm: 307,7 x 209,8 x 17,4-17,8
Peso
A partir de 1.13kg

ACESSÓRIOS EM DESTAQUE
Mochila ThinkPad Professional (4X40E77324)
Elegante, moderna e durável, essa mochila possui design inteligente

de líquidos ou picos de tensão. O plano de proteção de custo
e prazo fixos minimiza reparos inesperados, oferecendo gastos
previsíveis e economias expressivas em caso de reparos que não
estejam cobertos pela garantia.

Extensões de garantia
Conte com uma solução de serviço de prazo e preço fixos, com
duração por todo o ciclo de vida do dispositivo, sem estourar
o seu orçamento. A aquisição de uma extensão no momento
da compra do sistema traz uma economia de 15% a 30% em
comparação ao preço da aquisição após o fim da garantia.

e recursos diferenciados que facilitam as verificações em
aeroportos, permitindo que você passe pela segurança local mais
rapidamente. As alças acolchoadas para os ombros e o design único
em estilo sling agregam conforto e proteção.

Dock ThinkPad Ultra (40AJ135XX)
Essa solução de acoplamento USB-C oferece uma experiência
de vídeo premium, além de conexão de alto nível a todos
os periféricos de uso cotidiano em seu espaço de trabalho.

Filtro de privacidade 3M para notebook Lenovo
(0A61769)
Proteja seus dados confidenciais com a tecnologia de privacidade
Microlouver patenteada pela 3M. Apenas quem estiver diretamente
em frente à tela poderá ver a imagem com clareza, e o filtro
continua em funcionamento mesmo que o notebook seja fechado.

Equipado com processadores
Intel® Core™ i7. Se tem Intel,
tem máxima produtividade.
© 2018 Lenovo. Todos os direitos reservados. Produtos disponíveis enquanto
durarem os estoques. Preços sujeitos a alterações sem notificação prévia.
Em caso de dúvidas sobre preços, fale com seu executivo de contas Lenovo.
A Lenovo não se responsabiliza por erros fotográficos ou tipográficos.
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