Slim 7 Pro (14")
Przyspiesz wszystko, co robisz.
Opanuj pracę wielozadaniową z Lenovo Yoga Slim 7 Pro. Ten stylowy, ultrasmukły, 14-calowy laptop
jest niezwykle wydajnym urządzeniem, oferującym najszybsze procesory mobilne AMD Ryzen™ serii 5000
w połączeniu z imponującym ekranem 2K+, długim czasem pracy na zasilaniu bateryjnym oraz licznymi
inteligentnymi funkcjami, które pomogą Ci w pełni wykorzystać każdy dzień.

DLACZEGO WARTO KUPIĆ YOGA SLIM 7 PRO (14")

Elegancja i mobilność

Rozrywka bez ograniczeń

Yoga Slim 7 Pro, dostępny w wyszukanym kolorze szarym (Slate Grey) lub
jasnego srebra (Light Silver), jest
wykonany z aluminium wysokiej jakości.
Do przemyślanych detali należy
podwyższone wcięcie kamery, które
ułatwia otwieranie pokrywy jedną ręką
oraz miękka w dotyku klawiatura
z nową kopułową konstrukcją nasadek
klawiszy, która zwiększa komfort
pisania. Yoga Slim 7 Pro oferuje też
długi czas pracy na zasilaniu bateryjnym, więc możesz wszędzie zabierać
go ze sobą.

Ciesz się doskonałym, klarownym
obrazem 2,8K na 14-calowym ekranie
o proporcjach 16:10, który zajmuje 91%
przedniej pokrywy, zapewniając
optymalną widoczność podczas
przewijania stron internetowych lub
pracy z dokumentami. Technologia
Dolby Vision® i obsługa 100% gamy
kolorów sRGB przekłada się na spektakularne barwy, wysoką jasność
i kontrast, a odświeżanie z częstotliwością 90 Hz oznacza, że obraz nigdy się
nie zacina. Zaawansowane oprogramowanie Dolby Atmos® i głośniki stereo
Harman® dopełniają wrażeń, gwarantując wciągającą rozrywkę.

Oszałamiający obraz OLED Inteligencja i bezpieczeństwo
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Na wybranych rynkach
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Sformułowanie „najlepsze procesory mobilne” odnosi się
do najwyższej wydajności wielowątkowego przetwarzania
danych w każdej z czterech (4) klas procesorów Ryzen™
serii 5000. W testach wykonanych przez inżynierów AMD
z wykorzystaniem pakietu Cinebench R20 nT porównano
wydajność próbki inżynierskiej procesora Ryzen™ 9
5900HX z Core™ i9-10980HK, próbki inżynierskiej
procesora Ryzen™ 7 5800U z Core™ i7-1185G7, próbki
inżynierskiej procesora Ryzen™ 5 5600U z Core™ i5-1135G7
oraz próbki inżynierskiej procesora Ryzen™ 3 5400U
z Intel® Core™ i3-1115G4. Wydajność może być różna. CZM-1.

Zachwyć się ekranem OLED, który
wyświetla zdumiewająco klarowny
obraz 2,8K na 14-calowym panelu
odświeżanym z częstotliwością 90 Hz.
Ekran o proporcjach 16:10, który zajmuje
91% przedniej pokrywy jest zoptymalizowany pod kątem przewijania stron
internetowych i dokumentów. Uzupełnieniem doskonałego ekranu OLED jest
technologia Dolby Vision oraz obsługa
100% gamy kolorów sRGB. Zaawansowane oprogramowanie Dolby Atmos,
głośniki stereo Harman® oraz opcjonalna karta graficzna NVIDIA® GeForce®
MX450 zapewniają jeszcze ciekawszą
rozrywkę.

Yoga Slim 7 Pro oferuje szereg funkcji
wspieranych przez sztuczną inteligencję,
które zoptymalizują Twój dzień. Szybciej
przystępuj do pracy, korzystając z funkcji
włączania urządzenia poprzez podniesienie
pokrywy (flip-to-start) oraz inteligentnego
logowania, zabezpiecz się przed podglądaczami dzięki alarmowi prywatności
i zwiększ codzienną wydajność z pomocą
asystentki głosowej Alexa1.

Najwyższa wydajność, długi czas pracy na zasilaniu bateryjnym
Inspiracja nie czeka, aż usiądziesz przy biurku. Kiedy musisz pracować na laptopie,
procesory mobilne AMD Ryzen™ serii 5000 produkowane w najnowocześniejszej
technologii 7 nm oszczędzają baterię dzięki dużej efektywności energetycznej,
jednocześnie zapewniając najwyższą wydajność za sprawą nawet 8 szybkich rdzeni.
Doświadcz krótkiego czasu reakcji najlepszych na świecie procesorów mobilnych.2
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Slim 7 Pro (14")
SPECYFIKACJA
Yoga Slim 7 Pro 14ARH-05 | Yoga Slim 7 Pro 14ACH-05*
WYDAJNOŚĆ

KONSTRUKCJA

ATRAKCYJNE FUNKCJE

Processor
Do procesora mobilnegp AMD Ryzen™ 9 5900HX

Ekran
14" 2,8K (2880 × 1800) OLED, 16:10,
100% DCI-P3, 400 nitów, 91% AAR, 243 PPI,
Dolby Vision, szkło
14" 2,8K (2880 × 1800) IPS, 16:10,
100% sRGB, 400 nitów, 91% AAR, 243 PPI,
Dolby Vision®, szkło
14" 2,2K (2240 × 1400) IPS, 16:10,
100% sRGB, 300 nitów, 91% AAR, 189 PPI,
Dolby Vision, Anti-Glare

Standardowe
Cortana i Alexa3
Lenovo Smart Assist4
2×2 WiFi 6
Glance by Mirametrix

Rozmiary ramki
Lewa/prawa: 2,625 mm
Górna: 4,95 mm (obszar kamery 6,05 mm)
Dolna: 9,83 mm

Bluetooth®
Bluetooth® 5.1

System operacyjny
Windows 10 Home
Windows 10 Pro
Grafika
DIS: NVIDIA® GeForce® MX450
UMA: AMD Radeon™ (zintegrowana)
Pamięć operacyjna
8 GB / 16 GB, dwukanałowa
Pamięć masowa
SSD PCIe M.2 : 512 GB / 1 TB

Wymiary (S × D × W)
OLED
(mm): 312,4 × 221,4 × 14,9–17,9
(cale): 12,3" × 8,7" × 0,59"–0,7"
LCD
(mm): 312,4 × 221,4 × 14,6–16,9
(cale): 12,3" × 8,7" × 0,57"–0,67"

Kamera
Kamera IR (podwójny mikrofon)
Dźwięk
Głośniki Harman® z Dolby Atmos 2 × 2W
Bateria1
MobileMark® 2018: do 12 godzin
Lokalne odtwarzanie wideo: do 15 godzin
Rapid Charge Express: 15 min./3 godziny2

ŁĄCZNOŚĆ
WLAN
2×2 WiFi 6 (802.11 ax)

Porty wejścia-wyjścia (I/O)
2 × USB typu C™ (w pełni funkcjonalny)
(USB 3.25 Gen 2, PD 3.0, DisplayPort™ 1.4)
1 × USB typu A (USB 3.25 Gen 1)
1 × gniazdo słuchawek i mikrofonu

WSTĘPNIE ZAINSTALOWANE
OPROGRAMOWANIE
•
•
•
•
•

Waga
Od 1,31 kg
Zawias
175°+/-5°
Kolory
Szary (Slate Grey)
Jasne srebro (Light Silver)
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Lenovo Vantage
Microsoft Office 2019
McAfee® LiveSafe™
Alexa3
Dolby Vision
Wszystkie stwierdzenia dotyczące czasu pracy na zasilaniu
bateryjnym są oparte na dwóch metodach testowania: teście
baterii MobileMark® 2018 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 Lokalne odtwarzanie wideo w rozdzielczości FHD przy
jasności 150 nitów.

OPCJE I AKCESORIA
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Dostępna w wybranych regionach.
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Lenovo Smart Assist: Smart Display (oprogramowanie
Glance informuje użytkownika, że ktoś czyta mu przez
ramię); Smart Player (odtwarzanie wideo jest wstrzymywane,
kiedy użytkownik odchodzi od komputera); optymalizacja
baterii ITS 4.0 (Q-Control); natychmiastowy rozruch.
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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.

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

Mysz
bezprzewodowa
Lenovo 520
* Przykład katalogowej
konwencji
nazewniczej Lenovo

Słuchawki
douszne
Lenovo 100
Yoga
Submarka

Slim
Seria
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Plecak Lenovo 15,6”
Laptop Casual
Backpack B210
Pro

Pozycja Pozycja

1 4 A C H
Rozmiar ekranu Platforma
lub objętość
(np. ABM =
(litry)
Beema)

0 5
Generacja

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.

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, Dali: ADA, Matisse: ARH, Cezanne H: ACH.
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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. ©2022 Advanced Micro Devices, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. AMD, logo AMD ze strzałką, Athlon,
Radeon oraz ich kombinacje są znakami towarowymi Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft i Windows to zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych krajach. 3DMark to zastrzeżony znak towarowy Futuremark Corporation. Inne nazwy mają charakter wyłącznie informacyjny
i mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów. Inne nazwy firm, produktów i usług mogą być znakami towarowymi lub usługowymi odpowiednich
podmiotów. 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.

