
LENOVO™ YOGA™ BOOK  WINDOWS

Lenovo™ Yoga™ Book Windows

kvělé zařízení v  s indo s pro ma imální produktivitu.
Tomuto tabletu nem žete odolat. e pouhých 9.6mm tenký a má brilantní 10.1" IPS Full HD displej  
a svými skvělými vlastnostmi zvý í va i produktivitu. Navíc disponuje nejnověj ím operačním 
systémem Windows 10. 
Halo klávesnice a stylus Real Pen vám dovolí psát, dělat si poznámky, surfovat na internetu a dokonce  
i kreslit. enovo  oga  ook s indo s je optimalizován pro práci i zábavu a m žete ho používat 
celý den díky hodinové výdrži baterie. 
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Dělejte si poznámky  
a ukládejte je  tylus 
Real Pen s inkoustem 
vám dovolí psát 
přirozeně, ukládat, 
editovat, a dokonce  
i e portovat do jiných 
aplikací. 

e
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Fyzická klávesnice Halo 
je zde vždy, když ji 
potřebujete. Disponuje 
známými vlastnostmi 
jako je prediktivní 
vkládání te tu, 
autokorekce a zpětná 
odezva.

Filmy, hudba a hry 
ožívají díky 
skvělému zvuku 
s technologií Dolby 
Audio™ Premium.
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Nechte nabíječku 
doma.  Až 13hodinová 
výdrž baterie 
znamená, že se 
budete moct bavit  
a pracovat kdekoliv  
a kdykoliv bez 
častého dobíjení. 
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 enovo. echna práva vyhrazena. polečnost enovo vynakládá ve keré silí, aby zajistila přesnost v ech informací, ale není odpovědná za fotografické nebo typografické chyby. echny obrázky mají pouze 
ilustrační čel. pecifikace produkt  enovo  ro kompletní specifikace produkt  enovo nav tivte .lenovo.com. enovo nezastupuje ani negarantuje jakékoliv produkty či služby třetích stran. chranné známky  

enovo, enovo logo, dea ad, ne ey, eriFace a Ne  orld. Ne  hinking jsou ochranné známky spoločnosti enovo. icrosoft, indo s a ista jsou ochranné známky spoločnosti icroso orporation. ntel, ntel logo, 
ntel nside, ntel ore, ltrabook a ore nside jsou registrované známky společnosti ntel orporation v A a jiných zemích. Dal í názvy firem, produkt  a služeb mohou být ochranné známky nebo známky služeb jiných 
firem. ýdrž baterie a doba dobíjení  se bude li it v závislosti na mnoha faktorech včetně nastavení systému a zp sobu používání.

FDD-LTE, TDD-LTE 
DC-HSPA+, TD-SCDMA, EDGE

LTE-SKU
2G Band : 2/3/5/8
3G WCDMA : 1/2/3/4/5/6/8/9/19
3G TD-SCDMA : 34/39
4G FDD-LTE : 1/3/4/7/8/12/20/25;

 2/5/9/17/18/19
4G TDD-LTE : 38/39/40
WLAN : WiFi 802.11 a/b/g/n/ac;

 Dual Channel (2.4 GHz 
 and 5 GHz)

Procesor
Intel® Atom™ x5-Z8550 
(2M mezipamě , čtyři jádra, až 2.4 GHz) 

Dolby Audio™ Premium

RAM 
ROM 

: 4 GB LPDDR3
: 64 GB
: microSD™; až 128 GB

e2

Office Mobile - Word
Office Mobile - Excel
Office Mobile - PowerPoint 
OneNote
ArtRage (základní zku ební verze)

Bate e 
Typ : Li-ion Polymer

: 8500 mAh
: přes  dní 

 : 13 hodin

8 MPi  s automatickým ostřením

e
2 MPi  s fi ním zaostřením

Oper
Windows 10 Home

e
Vibrace
G- enzor

enzor okolního světla 
Hall v snímač
GPS

SOFTWARE

Lenovo™ Yoga™ Book  Windows

SPECIFI

DESIGN

Disple
e  : 10.1" FHD IPS 

(1920x1200)
e : 16.7 milion  

e : 70%  
 

 
Na a vce

Na klávesnici

Materi l 

: 400 nit

: apacitní dotykový displej  
   s technologií Any en
: apacitní dotykový displej  
   s technologií  en
: ov

 (mm) : 256.6 
e (mm) : 9.6  

(mm) : 170.8 

arbonová černá

SIM
Typ 
Slot  

: Nano SIM karta
: lot na jednu SIM  kartu

690 g

Lenovo™ Yoga™ Book 
s  Android 

• Lenovo™ Yoga™ Book s Windows
• Nabíječka
• USB kabel
• áruční list
• živatelská příručka
• Real Pen
• nkoustové náplně (3x)
• Book Pad
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