
Poznaj Lenovo Yoga Slim 7. Ten ultrasmukły laptop, łączący moc procesorów mobilnych AMD Ryzen™ 
serii 4000 z grafiką Radeon™ i baterią wystarczającą nawet na 14 godzin pracy, zbudowano z myślą 
o najwyższej wydajności i mobilności. Dzięki ekranowi FHD z technologią Dolby Vision™ oraz 
trójwymiarowemu dźwiękowi Dolby Atmos® dostarczy Ci rozrywki najwyższej jakości – i zoptymalizuje 
Twój dzień za sprawą inteligentnych, oszczędzających czas funkcji. 

Najwyższa wydajność. Smukły profil.

DLACZEGO WARTO KUPIĆ LENOVO  
YOGA SLIM 7 (14")

Yoga Slim 7 (14") w całkowicie 
metalowej obudowie łączy 
stylowe wzornictwo z wyjątkową 
energooszczędnością, aby 
spełnić potrzeby współczesnych 
użytkowników mobilnych. 
Ten elegancki laptop, dostępny  
w kolorze szarym (Slate Grey)  
lub kuszącej orchidei (Orchid), 
pozwoli Ci pracować i bawić się  
w najlepszym stylu.

Stylowa mobilność 
i moc

Przyspiesz wszystko, co robisz na 
laptopie Yoga Slim 7. Dzięki nawet  
8 rdzeniom „Zen 2” o bardzo krótkim 
czasie reakcji, procesory mobilne 
AMD Ryzen™ serii 4000 z grafiką 
Radeon™ oferują zaawansowaną 
wydajność w ultrasmukłych 
laptopach. Błyskawicznie otwieraj 
aplikacje, szybko wykonuj 
rozbudowane zadania w wielu 
jednocześnie działających 
programach i nie tylko – wszystko to 
na niezwykle wydajnym, a zarazem 
cichym i chłodnym urządzeniu.

Najszybsze reakcje, 
najwyższa produktywność

Laptop Yoga Slim 7 zaprojektowano 
tak, aby optymalizował Twój dzień 
dzięki inteligentnym, oszczędzającym 
czas funkcją. Czujniki uwagi wykrywa- 
ją Twoją nieobecność, kiedy odej-
dziesz od komputera i natychmiast 
rozpoznają Twoją twarz, kiedy 
wrócisz, żeby automatycznie 
zalogować Cię do systemu. Możesz 
mówić do asystentek głosowych 
Alexa lub Cortana nawet na ekranie 
blokady – teraz w ulepszonej szacie 
graficznej. Sztuczna inteligencja idzie 
tu w parze z codziennym zdrowym 
rozsądkiem.

Inteligentniejszy, niż 
kiedykolwiek przedtemOtoczony bardzo cienkimi 

ramkami ekran o przekątnej 14" 
oferuje wyjątkową klarowność 
dzięki rozdzielczości FHD  
i obsłudze 100% gamy barw sRGB. 
Zaawansowane, inspirowane 
technologią kinową rozwiązanie 
HDR Dolby Vision™ podnosi jakość 
obrazu, a zintegrowana grafika 
AMD Radeon™ zapewnia wysoką 
częstotliwość wyświetlania klatek. 
Znakomity obraz w połączeniu 
z trójwymiarowym dźwiękiem 
skierowanych w przód głośników 
Dolby Atmos oznacza, że laptop  
Yoga Slim 7 dostarcza rozrywki 
na najwyższym poziomie.

Najlepszy obraz i dźwięk
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Lenovo zastrzega sobie prawo do zmiany oferty lub specyfikacji produktów w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Lenovo dokłada 
wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji, ale nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy redakcyjne, fotograficzne lub typograficzne. 
Wszystkie zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy. Pełne specyfikacje produktów, usług i gwarancji Lenovo można znaleźć pod adresem www.lenovo.
com. Lenovo nie udziela żadnej gwarancji na produkty lub usługi firm trzecich. Znaki towarowe: Poniższe znaki są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi 
znakami towarowymi Lenovo: Lenovo, logo Lenovo, ideapad, ideacentre, yoga i yoga home. Microsoft, Windows i Vista to zastrzeżone znaki towarowe 
Microsoft Corporation. Czas pracy na zasilaniu bateryjnym (i czas ładowania) zależą od wielu czynników, w tym od ustawień systemowych i sposobu 
użytkowania. Na stronie www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/ można znaleźć najnowsze informacje dotyczące bezpiecznego i skutecznego korzystania 
z komputerów. ©2022 Lenovo. Wszystkie prawa zastrzeżone.

SPECYFIKACJA
LENOVO YOGA SLIM 7-14ARE*

USŁUGI LENOVO
Rozszerzenia gwarancji – On-site / 
In-Home Service
Maksymalizuje czas bezawaryjnej 
pracy komputera i produktywność, 
zapewniając wygodne, szybkie naprawy 
w Twoim domu.

Accidental Damage Protection
Pozwala uniknąć nieprzewidzianych 
kosztów napraw. Zapewnia ochronę 
przed szkodami nieobjętymi gwarancją 
powstałymi podczas zwykłego 
użytkowania, na przykład wskutek zalania 

lub upuszczenia, oraz uszkodzeniem 
wbudowanego ekranu.

Przedłużenia gwarancji  
(od roku do łącznie trzech lat)
Ta usługa o określonym czasie trwania 
i stałych kosztach pomaga dokładnie 
budżetować wydatki na komputery, 
chroni wartościową inwestycję 
i z czasem może obniżyć łączne  
koszty użytkowania.

OPCJE I AKCESORIA

Kody platform AMD  
Bristol Ridge-L: ABL, Beema: ABM, Bristol Ridge: ABR, Carizzo-L: ACL, Carizzo: ACZ, Godavari: AGR, Kaveri: AKV, 
Stoney Ridge: ASR, Stoney Ridge: AST (NB), Summit Ridge: ASU, Raven Ridge: ARR, Picasso: API, Ryzen: ARE

*  Przykład katalogowej 
konwencji 
nazewniczej Lenovo Rozmiar ekranu 

lub objętość 
(litry)

Platforma 
(np. ACL = Carrizo-L)

A1 R4 EYoga Slim 7

xx
xx

xx
xx

x

Gen
era

cja

Mysz Lenovo Yoga 
ze wskaźnikiem 

laserowym

Słuchawki Lenovo 
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tłumieniem szumów

Plecak Lenovo 
15,6" Laptop Urban 

Backpack B810

WYDAJNOŚĆ KONSTRUKCJA
Procesor
Do procesora mobilnego AMD Ryzen™ 7 4800U 

System operacyjny
Windows 10 Pro

Grafika
AMD Radeon™

Kamera
Kamera IR

Pamięć operacyjna 
Do 16 GB LPDDR4X

Pamięć masowa
Do 512 GB PCIe SSD 

Dźwięk
Skierowany w przód system głośnikowy Dolby 
Atmos® 2 × 2W

Bateria
Do 17,5 godziny (FHD)¹

Rapid Charge Pro²

ŁĄCZNOŚĆ
WLAN
WiFi 6 (2×2 802.11 ax)

WiFi 5 (2×2 802.11 ac)

Bluetooth®
Bluetooth® 5.0

Porty wejścia-wyjścia (I/O) 
• 2 × USB-A 3.2⁵ Gen 1
• 1 × USB typu C™ (USB 3.2⁵ Gen 2 + 
DisplayPort™ 1.4b + PD 3.0)
• 1 × USB typu C™ (PD 3.0), do zasilania DC
• 1 × gniazdo audio
• 1 × karta microSD™
• 1 × HDMI™ 2.0b

WSTĘPNIE ZAINSTALOWANE 
OPROGRAMOWANIE
• Lenovo Vantage

• Microsoft Office 2019

• McAfee LiveSafe™

¹ Wszystkie stwierdzenia dotyczące czasu pracy na zasilaniu 
bateryjnym są oparte na dwóch metodach testowania: teście 
baterii MobileMark® 2014 oraz ciągłemu odtwarzaniu wideo 
1080p w najnowszej wersji Windows 10 (przy jasności 150 
nitów i domyślnej głośności). Rzeczywisty czas pracy na 
zasilaniu bateryjnym może być inny w zależności od wielu 
czynników, takich jak konfiguracja i sposób użytkowania 
produktu, uruchomione oprogramowanie, funkcje 
bezprzewodowe, ustawienia zarządzania zasilaniem i jasność 
ekranu. Maksymalna pojemność baterii zmniejsza się w miarę 
użytkowania i upływu czasu.

² Rapid Charge Pro: 30 minut ładowania w trybie gotowości 
lub wyłączenia ładuje baterię do 50% według wyników testu 
baterii MobileMark® 2014 w wersji 1.5. Wymaga zasilacza  
o mocy 95 W.

³ Opcjonalny, dostępny tylko w modelu Slate Gray.

⁴ Dostępna w wybranych regionach.

⁵ W zależności od takich czynników, jak moc przetwarzania 
urządzeń peryferyjnych, atrybuty plików oraz konfiguracja 
systemu i środowisk operacyjnych, rzeczywista szybkość 
transmisji danych przez złącze USB 3.2 może się różnić  
i zwykle jest mniejsza niż 20 Gb/s.

Ekran
14" FHD (1920 × 1080) IPS, 300 nitów, 
szklany ekran

Wymiary (S x D x W)
(mm): 320,6 × 208,18 × 14,9
(cale): 12,62" × 8,2" × 0,58"

Waga
Od 1,33 kg

Zabezpieczenia
Kamera IR
Czytnik linii papilarnych połączony  
z przyciskiem zasilania³

Asystentki cyfrowe
Cortana
Alexa⁴

Kolory
Szary (Slate Grey)
Orchidea (Orchid)
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