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Poznaj Lenovo Yoga Slim 7i, stylowy 14-calowy laptop oferujący zaawansowaną mobilną wydajność 
procesorów Intel® Core™ 11. generacji. Wykonaj każde zadanie dzięki baterii wystarczającej nawet 
na 15 godzin pracy; ciesz się klarownym obrazem o rozdzielczości nawet 4K i zoptymalizuj swój dzień 
dzięki inteligentnym, oszczędzającym czas funkcjom.

Stylowe wzornictwo
Yoga Slim 7i (14"), wykonany 
z aluminium wysokiej jakości, jest 
dostępny w kilku wyszukanych 
kolorach, takich jak szary (Slate Grey), 
orchidea (Orchid) oraz ciemny 
mech (Dark Moss). Model Slate Grey 
można nabyć w wersji z owiniętą 
płótnem pokrywą1, która wyraża 
spokojną pewność siebie. Dzięki 
baterii starczającej nawet na 15 godzin 
Yoga Slim 7i pozwala Ci pracować 
i bawić się przez cały dzień.

Procesory Intel® Core™ 11. generacji 
z grafiką Intel® Iris® Plus lub 
Intel® Iris® Xe zapewniają płynniejszy, 
bardziej szczegółowy i dynamiczny 
obraz podczas odtwarzania lub 
edytowania wideo. Możesz też 
zwiększyć możliwości swojego 
laptopa dzięki najnowszej karcie 
graficznej NVIDIA® MX, idealnej 
do pracy i zabawy, która pozwala 
jeszcze szybciej edytować zdjęcia 
i wideo HD oraz komfortowo grać –  
bez skracania czasu pracy na 
zasilaniu bateryjnym.

Płynniejsza grafika Doskonały dźwięk i obraz

Zaawansowana mobilna wydajność
Laptop adaptuje się do Twoich potrzeb 
dzięki zaawansowanemu mobilnemu 
procesorowi Intel® Core™ 11. generacji, 
który obsługuje sztuczną inteligencję 
i funkcje Lenovo Smart Assist. Czujniki 
uwagi wykrywają Twoją nieobecność, kiedy 
odchodzisz od komputera i natychmiast 
rozpoznają Twoją twarz, kiedy wrócisz, 
żeby automatycznie zalogować Cię do 
systemu, a funkcja Flip to Boot pozwala 
błyskawicznie uruchomić urządzenie przez 
podniesienie pokrywy. Tryb inteligentnego 
chłodzenia, opracowany wspólnie z firmą 
Intel, przedłuża czas pracy na zasilaniu 
bateryjnym i zapewnia szybsze ładowanie 
przez USB. Możesz też mówić do asystentki 
głosowej Alexa2 nawet na ekranie blokady.

14-calowy ekran otoczony bardzo 
cienkimi ramkami oferuje zdumiewającą 
klarowność, barwy i szczegóły za 
sprawą rozdzielczości do 4K³ oraz 
jasności 500 nitów. Dostępny jest 
również model ze szklanym ekranem. 
Zaawansowane, inspirowane technologią 
kinową rozwiązanie HDR Dolby Vision 
podnosi jakość obrazu, a skierowany 
w przód system głośnikowy Dolby Atmos 
wykorzystuje technologie surround 
i wirtualizacji wysokości w celu 
zapewnienia trójwymiarowego dźwięku.

Slim 7i (14") 

¹ Uszkodzenia i zmiany stanu spowodowane zwykłym zużyciem, niedbałością, niewłaściwym użytkowaniem lub naturalnym rozkładem 
kolorów i tkaniny z biegiem czasu nie są objęte gwarancją. Lenovo oferuje jednak płatny serwis takich uszkodzeń/zmian stanu 
w okresie gwarancyjnym.

² Dostępna na wybranych rynkach.
³ Rozdzielczość 4K dostępna tylko w owiniętym tkaniną modelu Slate Grey; inne modele oferują FHD.



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 oraz logo Windows to znaki towarowe firmy Microsoft Corporation. Ultrabook, 
Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, logo Intel, grafika Intel Arc, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel vPro, Intel Evo, 
Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Inside, Intel Agilex, Arria, Cyclone, Movidius, eASIC, Ethernet, Iris, Killer, MAX, Select Solutions, Si Photonics, 
Stratix, Tofino i Intel Optane są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych. Inne nazwy firm, produktów i usług mogą być znakami 
towarowymi lub usługowymi odpowiednich podmiotów. 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.

WYDAJNOŚĆ
Procesor
Do Intel® Core™ i7 11. generacji

System operacyjny
Windows 10 Home

Grafika
Zintegrowana Intel® Iris® Plus lub Intel® Iris® Xe 
Najnowsze kary NVIDIA® GeForce® MX¹

Kamera
IR Camera

Pamięć operacyjna
LPDDR4X: 8 GB / 12 GB / 16 GB

Pamięć masowa
PCIe SSD: 256 GB / 512 GB / 1 TB 

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

Bateria
MobileMark® 20142: do 15 godzin
Odtwarzanie wideo3: do 16 godzin

KONSTRUKCJA
Ekran
Model metalowy
14" FHD (1920 × 1080) IPS, 16:9, sRGB 100%, 
300 nitów, opcjonalnie szklany

Model pokryty tkaniną
14" UHD (3840 × 2160) HDR 500 nitów, DCI-P3 
90%, domyślnie szklany 
14" FHD (1920 × 1080) IPS, dotykowy 16:9, 
sRGB 100%, 300 nitów 
Dolby Vision; AAR 90% (P/L: 4 mm; 
góra: 6,9 mm, dół: 10,45 mm) 

Wymiary (S × D × W)
(mm): 320,6 × 208,18 × 14,9 
(cale): 12,62" × 8,2" × 0,59"

Waga
Od 1,36 kg

Kolory
Szary (Slate Grey)4 
Ciemny mech (Dark Moss) 
Orchidea (Orchid)

Podświetlana klawiatura
Tak

Atrakcyjne funkcje
ITS 4.0 (Q Control)
Czytnik linii papilarnych połączony z przyciskiem 
zasilania5

Cortana
Alexa6

Windows Hello

WSTĘPNIE ZAINSTALOWANE 
OPROGRAMOWANIE
• Lenovo Vantage

• Microsoft Office 2019

• McAfee® LiveSafe™

ŁĄCZNOŚĆ
WLAN 
WiFi 6 (2x2 802.11 ax)1

Bluetooth®
Bluetooth® 5.0

Porty wejścia-wyjścia (I/O)
2 × USB 3.27 Gen 1 (typu A) 
2 × USB typu C™ (Thunderbolt™ 4 + USB 4 + 
DisplayPort™ 1.4 + Power Delivery 3.0)8 
1 × USB typu C™ (Thunderbolt™ 3.0 + 
USB 3.2⁷ Gen 2 + DisplayPort™ 1.4 + 
Power Delivery 3.0)⁹ 
1 × USB typu C™ (Power Delivery 3.0)⁹ 
1 × karta microSD™ 
1 × HDMI™ 2.0b 
1 × gniazdo audio

SPECYFIKACJE
Lenovo Yoga S750-14IIL | Lenovo Yoga S750-14ITL*
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¹ Opcjonalnie.
² Wszystkie stwierdzenia dotyczące czasu pracy na zasilaniu 

bateryjnym są przybliżone i oparte na porównawczym 
teście baterii MobileMark® 2014 w wersji 1.5. Rzeczywiste 
wyniki mogą być inne w zależności od wielu czynników, 
takich jak konfiguracja i sposób użytkowania produktu, 
uruchomione oprogramowanie, warunki operacyjne, 
funkcje bezprzewodowe, ustawienia zarządzania 
zasilaniem i jasność ekranu. Maksymalna pojemność baterii 
zmniejsza się w naturalny sposób w miarę użytkowania 
i upływu czasu.

³ Wszystkie stwierdzenia dotyczące czasu pracy na 
zasilaniu bateryjnym są przybliżone i oparte na teście 
ciągłego lokalnego odtwarzania wideo 1080p przy jasności 
150 nitów i domyślnym poziomie głośności w najnowszej 
wersji Microsoft Windows. Rzeczywiste wyniki mogą 
być inne w zależności od wielu czynników, takich jak 
konfiguracja produktu, uruchomione oprogramowanie, 
warunki operacyjne itp.

⁴ Z opcjonalną pokrywą z tkaniny.
⁵ Opcjonalny, dostępny tylko w modelu Slate Grey.
⁶ Dostępna w wybranych regionach; funkcja zostanie 

aktywowana wiosną 2020 r. poprzez automatyczną 
aktualizację Lenovo Vantage po podłączeniu do Wi-Fi.

⁷ 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.

⁸ Dostępny tylko w modelach ITL.
⁹ Dostępny tylko w modelach IIL.

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

Mysz Lenovo Yoga 
ze wskaźnikiem 

laserowym

Słuchawki Lenovo 
Yoga z aktywnym 

tłumieniem szumów

Plecak Urban 
Backpack B810

Kody platform Intel®:  
Apollo Lake: IAP, Broadwell: IBD, Braswell: IBR, Broadwell: IBW, Baytrail: IBY, Cannonlake: ICN, Haswell: IHH, 
Kabylake: IKB, Skylake H: ISH, Skylake: ISK, Skylake U: ISU, Skylake Y: ISY, Skylake Z: ISZ, Gemini Lake: IGM, 
Whiskey Lake: IWL, Icelake: IIL, Tiger Lake: ITL.

*  Przykład katalogowej 
konwencji 
nazewniczej Lenovo
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