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Dokončete úkoly i na cestách s Lenovo™ YOGA™ 720 (13"). S hmotností pouhých 1,3 kg disponuje 
toto stylové kompaktní konvertibilní zařízení Lenovo YOGA 720 výkonným zpracováním, špičkovými 
porty a pohodlným a bezpečným přihlášením pomocí čtečky otisků prstů. Budete si moci vychutnat 
ohromující vizuální efekty, zvuk a obraz s možností rozlišení displeje až 4K a prémiové vylepšené 
reproduktory. Ať už si prohlížíte web, přehráváte film nebo pracujete, Lenovo™ YOGA™ 720 se vám 
maximálně přizpůsobí.

Brilantní 
rozlišení 4K
Vychutnejte si ohromující 
barvy a detaily s rozlišením 
až 4K na displeji s technologií 
IPS.  
Tři okraje displeje s tenkým 
rámem maximalizují sledovací 
úhel. Sledujte film  
nebo uskutečněte videochat 
s přáteli z jiného kontinentu. 
Uvidíte všechno tak jasně, že 
vám bude připadat, že jste 
opravdu s nimi. 

Díky elegantnímu hliníkovému 
povrchu  
v barevných provedeních 
platinová stříbrná, šedá nebo 
měděná bude YOGA 720 
vždy vyhovovat vašemu stylu. 
Díky pantu otočnému o 360° 
se vám YOGA 720 maximálně 
přizpůsobí, a vy tak budete 
moci snadno prohlížet web 
v režimu tabletu, přepínat 
do režimu stan, když chcete 
přehrát film, a mnohem více. 

YOGA 720 je jedním z 
nejlehčích 13“ 2v1 na trhu 
měřící pouze 14,3 mm a vážící 
pouze 1,3 kg. Kamkoli vás 
život zavede, YOGA 720 tam 
bude s vámi.

Snadno přenosný Elegance a 
všestrannost

Zrealizujte  
vaše nápady
Namalujte portrét jako 
dárek nebo posílejte 
poznámky k povídce vašeho 
přítele díky volitelnému 
aktivnímu peru Lenovo.  
Naprostá přesnost díky 
technologii odmítnutí 
nechtěných dotyků 
a ohromující citlivost 
poskytují přirozenější a 
intuitivnější použití pera.  
To vám připomene,  
jak jste kreativní. 
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Lenovo si vyhrazuje právo měnit nabídku produktů a specifikace kdykoli bez předchozího upozornění. Společnost Lenovo vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila přesnost všech informací, ale není odpovědná za redakční, 
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produktů a služeb mohou být ochrannými známkami nebo značkami služeb jiných společností. Výdrž baterie (a doba jejího dobíjení) se bude lišit v závislosti na mnoha faktorech, včetně systémových nastavení a používání. 
Navštěvujte www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/ pravidelně pro nejnovější informace o bezpečné a efektivní výpočetní technologii. ©2017 Lenovo. Všechna práva vyhrazena. 

VÝKON
Procesor
Až sedmá generace procesorů Intel® Core™ i7 

Operační systém
Windows 10 Home

Grafika
Integrovaná grafika Intel® HD 620

Kamera / mikrofon
720p HD kamera CMOS s fixním zaostřením; 
dva digitální mikrofony 

Paměť 
Až 16 GB DDR4

Úložiště
Až 1 TB PCIe SSD 

Zvuk
Reproduktory JBL® s technologií Dolby Audio™ 
Premium

Baterie1

48 Wh polymerová baterie; 8 hodin při rozlišení 
FHD,  
7 hodin při rozlišení UHD

DESIGN
Displej
13.3" displej s rozlišením FHD (1920x1080), s 
technologií IPS
13.3" displej s rozlišením UHD (3840 x 2160), s 
technologií IPS

Rozměry
(mm) : 310 x 213 x 14,3
 

Hmotnost
Začíná na 1,3 kg

Další vlastnosti
Podsvícená klávesnice 
Aktivní pero Lenovo 22

Barvy
Platinová stříbrná
Šedá
Měděná

PŘEDINSTALOVANÝ SOFTWARE
• Lenovo App Explorer 
• Lenovo Companion 3.0
• Lenovo ID
•  Lenovo Settings
•  McAfee LiveSafe™ (30denní zkušební verze)
•  Microsoft Office 365 (30denní zkušební 

verze)

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
WLAN 
2 x 2 WiFi 802.11 ac 

Bluetooth®
Bluetooth® 4.1

Konektory
2 x USB typ C™ s Thunderbolt™ / DisplayPort™ / 
PD / USB 3.1 
1× USB 3.0 
Audio Combo Jack

SPECIFIKACE
Lenovo Yoga 720-13IKB*

Kódy platforem  
Intel®  

Haswell: IHW, Broadwell: IBD, Broadwell U: IBU, Skylake: ISK, Skylake U: ISU, Kaby Lake: IKB,  
Cannonlake: ICN, Bay Trail: IBY, Braswell: IBR, Cherry Trail: ICR, Apollo Lake: IAP, Gemini Lake: IGM
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Velikost obrazovky  
nebo obsah (litry)

Platforma  
(e.g. ACL = Carrizo-L)
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*  Příklad katalogového 
pojmenování Lenovo 
YOGA
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1 Všechna tvrzení o výdrži baterie jsou přibližná a založené 
na testování MobileMark® 2014. Aktuální výsledky se mohou 
lišit a záleží  
na mnoha faktorech, jako je nastavení produktu,  
používání, software, operační podmínky, bezdrátové 
připojení,  
nastavení zpráv, jasu displeje a dalších. Maximální kapacita 
baterie se bude postupem času snižovat. Pro další detaily 
navštivte https://bapco.com/ 
 products/mobilemark-2014/. 
2 Volitelné.

 

 

 

MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Myš YOGA Přenosný rozbočovač 
Lenovo USB-C™
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