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Seznamte se s 14“ stylovým kompaktním konvertibilním notebookem Lenovo™ Yoga™ 530. Je vybaven 
funkcemi, které pozvednou zábavu a kreativitu na nejvyšší úroveň. Lenovo™ Yoga™ 530 je poháněn 
prvotřídním procesorem Intel® Core™ i7 a disponuje skvělým zabezpečením, podporou pera Active Pen 
a úžasným displejem a zvukem pro vaše multimédia. 

Flexibilní 
a přizpůsobitelný
Stylový a přizpůsobitelný 
notebook Yoga 530 disponuje 
leštěnou hliníkovou úpravou a 
pantem otočným o 360° pro 
snadnou přeměnu z tabletu do 
režimu notebook a naopak.  S 
hmotností jen 1,6 kg ho můžete 
vzít s sebou kamkoliv

Nejnovější generace 
procesorů Intel® Core™ 
i7 nabízí až o 40 % vyšší 
výkon. Yoga 530 disponuje 
dotykovou obrazovkou, 
rychlou odezvou pera, 
rychlejším spuštěním 
a funkcemi pro snadný 
multitasking.

Připravte se na sledování 
fi lmu - na širokoúhlém 
displeji s rozlišením FHD, 
úzkými rámečky a jasem 
250 nitů uvidíte každý detail. 
Vychutnejte si také skvělý zvuk 
- s virtuálním prostorovým 
zvukem reproduktorů Harman 
optimalizovanými s Dolby 
Audio™ Premium.

Přenosné domácí kino Zvyšte výkon

Pište snadněji a 
přesněji
Díky volitelnému peru Lenovo 
Active Pen s vynikající 
přesností a technologií 
odmítnutí dlaně budete mít 
pocit, jako byste psali na 
papír. S Windows Ink na 
panelu úloh můžete hned 
začít tvořit..
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* Software a pracovní zatížení používané při testování 
výkonu mohou být optimalizovány pro výkon jen 
pro mikroprocesory Intel&reg;. Testy výkonu se měří pomocí 
konkrétních počítačových systémů, komponent, softwaru, 
operací a funkcí. Jakákoli změna kteréhokoli z těchto faktorů 
může způsobit, že se výsledky budou lišit.
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VÝKON
Procesor
Až osmá generace procesorů Intel® Core™ i7
Operační systém
Windows 10 Home
Grafi cká karta
Integrovaná grafi ka Intel®/
NVIDIA® GeForce® MX130
Kamera a mikrofon
CMOS kamera s fi xním zaostřením s rozhraním 
2.0
Paměť
4 GB/8 GB/16 GB DDR4
Úložiště
128 GB/256 GB/512 GB PCIe SSD
Zvuk
Harman® reproduktory s technologií Dolby 
Audio™ Premium
Baterie1
Až 10 hodin (FHD)
Rychlé nabíjení: Nabíjejte 15 minut pro 2 hodiny výdrže

DESIGN
Displej
14” dotykový displej s rozlišením FHD 
(1920x1080) a technologií IPS

14” dotykový displej s rozlišením HD 
(1366x768)

Rozměry
(mm):  328 × 229 × 17,6

  
Hmotnost
Již od 1,6 kg

Další vlastnosti
Cortana

Čtečka otisku prstu s funkcí Windows 
Hello3 Pero Lenovo Active Pen3

Barvy
Černá, šedá, modrá

PŘEDINSTALOVANÝ SOFTWARE
• Lenovo App Explorer
• Lenovo Vantage
• Lenovo ID
• Lenovo Settings
• McAfee LiveSafe™ (30denní zkušební verze)
• Microsoft Offi  ce 365 (30denní zkušební 

verze)

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
WLAN
1 x 1 WiFi 802.11 ac
2 x 2 WiFi 802.11 ac

Connectors
2 x USB 3.0
1 x USB Type-C™ 3.0
Čtečka karet 4v1 HDMI™
Audio jack

SPECIFIKACE
Lenovo Yoga 530-14IKB*

kódy platforem 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

5 I13 K40 B

Posit
ionin

g Velikost
obrazovky

Nebo objem
(litry)

Platforma 
(např. ACL = Carrizo-L)

Gen
erá

cia
Nav

íc

* Příklad 

katalogového 
pojmenování Lenovo Yoga

WWW.LENOVO.COM

1     Všechny údaje o výdrži baterie jsou přibližné a založené na

výsledcích testu s použitím testu benchmarku pro výdrž baterií 

MobileMark® 2014 ver 1,5. Skutečné výsledky se budou lišit a závisí na mnoha faktorech včetně konfi gurace 

výrobku a jeho použití, softwaru, provozních podmínek, bezdrátové funkčnosti, nastavení řízení spotřeby, 

jasu displeje a dalších faktorů. Maximální kapacita baterie bude postupem času klesat. Pro více informací 

navštivte https://bapco.com/

 products/mobilemark-2014/

2   Režim vypnutí; vyžaduje zdroj napájení 65 W.

3  Volitelné
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