
Užívejte si možnost volby pracovat tak, jak chcete vy - kdekoliv a kdykoliv s úžasně lehkým a 
všestranným zařízením ThinkPad® X1 YOGA™. Použijte ho v režimu notebook, tablet, stan nebo 
stojánek pro snadné prohlížení obrazovky na skvělém displeji. První vícerežimové zařízení s O LED 
displejem, který přináší ty nejintenzivnější barvy a ohromující kontrast. Buďte připojeni kdekoliv 
díky superrychlému připojení LTE-A a užijte si všestrannost ThinkPad® X1 YOGA™ díky pohodlnější 
výsuvné klávesnici. S integrovaným stylusem se softwarem Lenovo™ WRITEit si vychutnejte rychlé 
psaní. Pouhých 15 sekund nabíjení vám poskytne až 100 minut psaní.  

PROČ KOUPIT LENOVO™ THINKPAD® X1 YOGA™

Režim stan Režim tabletRežim notebook   Režim stojánek

Přizpůsobitelný
Pracujte pohodlně kdekoliv díky čtyřem 
režimům použití - notebook, tablet, stojan a 
stan. Výsuvná klávesnice odolná proti polití 
zajístí pohodlí a větší funkčnost zařízení. 

Intuitivní
Dobíjecí stylus, kterému stačí pouhých 15 
sekund dobíjení a poskytne až 100 minut 
psaní. WRITEit systém navrhuje slova 
během psaní a opravuje chyby.

Lenovo™ ThinkPad® X1 YOGA™

NEJLEHČÍ 14" VÍCEREŽIMOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO VÁŠ BYZNYS 
Zařízení, které můžete použít jako notebook, tablet a daleko více. 

Tenký a lehký
ThinkPad X1 YOGA™ váží pouhých 
1.3 kg díky zdokonalenému 
uhlíkovému vláknu a má skvělý 14" 
OLED displej s intenzivními barvami 
a úžasným kontrastem.

Výkonný

Díky výkonným procesorům Intel® 
Core™ i7 vPro™ a úložišti až 1 TB 
PCIe NVMe  otevírejte a ukládejte 
velké složky dvakrát rychleji než 
klasické SSD. Užijte si superrychlé 
připojení díky  WWAN s 4G LTE-A.

14”
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DESIGN
Displ
14" WQHD (2560x1440) OLED, Touch,     
300 nitů
14" FHD (1920x1080) IPS,  Touch, 300 nitů 
14" WQHD (2560x1440) IPS,  anti-reflexní,  
300 nitů

(mm) : 333 x 229 x 16.8

OLED verze
(mm) : 333 x 229 x 17

Začíná na 1270 g

Zabezpečení a ovládání

TPM Kensington® Lock
Dotyková čtečka otisků prstů
Intel® vPro™ technologie

Další jedinečné vlastnosti
Dobíjecí stylus 

SPECIFIKACE

Procesor
Intel® Core™ i7 vPro™

Opera
64-bitový Windows 10 Pro

Gra
Intel® HD 520

 
Až 16 GB DDR3

Až 1 TB PCIe NVMe SSD

 / 
720p / Digital Array Microphone

Bat 1

Až 11 hodin (52 WHr)

1 Výdrž baterie (a doba dobíjení ) se bude lišit 
v závislosti na mnoha faktorech včetně 
nastavení systému a způsobu používání. Popis 
prostředí, ve kterém byla baterie testována 
bude poskytnut na vyžádání.

PŘIPOJENÍ
I/O 
WiGig
OneLink+ 
Mini DisplayPort™

HDMI™

3 x USB 3.0
microSD™

WLAN
Snowfield Peak 2 x 2 a/c +  
Bluetooth® 4.1 (vPro™)
Snowfield Peak 2 x 2 a/c +  
Bluetooth® 4.1 (Non-vPro™)
Douglas Peak  
(WiGig / WiFi / Bluetooth® 4.1 
Combo)

WWAN
Sierra Wireless EM7455 Qualcomm®  
Snapdragon™ X7 LTE-A
Huawei ME906s LTE

Bluetooth®

Bluetooth® 4.1

PRIORITNÍ TECHNICKÁ PODPORA2 

Udělejte vaši prioritu tou naší. Volejte 24 
hodin děnně a 7 dní v týdnu specializovaným 
technikům, využijte sledování poruch a služeb 
v oblasti správy zařízení. 

UPGRADY ZÁRUK - OPRAVY NA MÍSTĚ A 
DO NÁSLEDUJÍCÍHO PRACOVNÍHO DNE 
Maximalizujte dobu provozu vašeho PC a 
produktivitu spolehlivými, rychlými opravami 
v místě vašeho podnikání. 

ROZŠÍŘENÍ ZÁRUKY 
(1 - 5 LET) 
Tato služba s fixní cenou a obdobím pomáhá 
snížit náklady na provoz PC a ochrání vaši 
investici do zařízení.

OCHRANA PROTI NÁHODNÉMU POŠKOZENÍ 
Služba, díky které se vyhnete nečekaným 
výdajům. Tato služba poskytuje pokrytí škod, 
které nezapadají do záruky; např.: polytí 
tekutinou, upuštění zařízení nebo poškození 
obrazovky.

ZÁLOHA DAT
Uschovejte si data z disku v případě, že 
přestane pracovat. Tato služba vám dodá klid 
na duši, protože budete vědět, že jsou vaše 
cenná data v bezpečí. 

OZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ
Systém, který je vybaven profesionálním, 
flexibilním označením zařízení podle vašich 
specifikací, takže je PC snadno identifikovatelné 
a vystopovatelné. 

DOPORUČENÉ SLUŽBY
Lenovo™ nabízí rozsáhlé portfolio služeb pro poskytnutí podpory a ochrany investice 
do zařízení řady ThinkPad®. Využijte podpory služeb Lenovo po celou dobu používání 
zařízení.

2 Není dostupná ve všech regionech.

MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ThinkPad® X1 

bezdrátová myš

Dva režimy pro 
ovládání PC a 

prezentace

ThinkPad® WiGig 
dokovací stanice 

Bezdrátově připojte 
a zvyšte funkčnost 

vašeho zařízení.

Sluchátka 
ThinkPad® X1  

In Ear 
Ohromující zvuk

Stylus 

Pro přesné psaní.




