
ODVÁŽNĚ INDIVIDUÁLNÍ

PROČ KOUPIT LENOVO YOGA 920

WWW.LENOVO.CZ

Seznamte se s notebookem Lenovo™ YOGA™ 920. Nabízí špičkový výkon, výjimečný styl, pohlcující 
zábavu a řadu zbrusu nových funkcí. Je o úroveň výš. Je užší než kdy jindy a je vybaven rychlostí a 
výkonem, abyste každý den mohli zvládnout vše snadno a rychle. Nabízí hlasovou podporu aktivovanou 
na dálku, téměř bezrámečkový 4K displej, volitelné digitální pero s nejvyšší přesností na trhu a ještě víc. 
Je to skvělé zařízení přímo pro vás.

Moderní, elegantní a 
všestranný

Významným zjednodušením 
formy a sjednocením vzhledu 
zařízení jsme vyvinuli 
YOGA 920 tak, 
aby byl ještě tenčí. Disponuje 
360° 
otočným pantem a hliníkovou 
CNC povrchovou úpravou, 
takže je vysoce odolný 
a zároveň elegantní.
Je dostupný v platinové, 
měděné a bronzové barvě.

Seznamte se s Cortanou, 
vaším osobním hlasem 
ovládaným digitálním 
asistentem, který je připraven 
odpovědět na vaše otázky, 

otevírat aplikace a ještě víc.  
Navíc YOGA 920 odpovídá 
na vaše mluvené otázky 
i v režimu spánku - ze 
vzdálenosti až 4 metrů. 

S vynikající přesností a 
technologii odmítnutí dlaně 
budete mít s aktivním perem 
Lenovo Active Pen 2 pocit, 
jako byste psali na papír. 
Navíc je dvakrát přesnější 
než konkurenční pera. Díky 
Windows Ink vám nabízí 
spoustu způsobů, jak přeměnit 
vaše nápady ve skutečnost: 
Nakreslete mapu a okamžitě 
obdržíte trasy jízdy a ještě víc. 

Udělejte toho víc s 
aktivním perem Lenovo 
Active Pen 2

Pracuje vždy pro 
vás 

Ohromující kvalita 
rozlišení 4K  

Zábavu si užijete ještě více 
díky širokoúhlému displeji s 
rozlišením až 4K. Přemístěním 
složitých komponentů jsme 
dokázali vytvořit tenké 5mm 
vertikální okraje obrazovky, 
díky kterým vytěžíte z obrazu 
maximum. Je dostupný také s 
rozlišením FHD.
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Lenovo si vyhrazuje právo měnit nabídku produktů a specifi kace kdykoli bez předchozího upozornění. Společnost Lenovo vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila přesnost všech informací, ale není odpovědná za redakční, 
fotografi cké nebo typografi cké chyby. Všechny obrázky jsou pouze ilustrační. Pro úplnou nabídku produktů Lenovo a pravidel záruk navštivte www.lenovo.com. Lenovo nezastupuje ani negarantuje jakékoliv produkty či 
služby třetích stran. Ochranné známky: Níže jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Lenovo: Lenovo, logo Lenovo, IdeaPad, IdeaCentre, YOGA a YOGA Home. Microsoft, Windows a Vista 
jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside logo, Intel vPro, Itanium, 
Itanium Inside, Pentium, Pentium Uvnitř vPro Inside, Xeon Xeon Phi Xeon Inside jsou ochrannými známkami společnosti Intel Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo dalších zemích. Ostatní názvy společností, 
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 osmá generace procesorů Intel® Core™ i7 

Operační systém
Windows 10 Home

Grafi ka
Integrovaná grafi ka Intel® 

Kamera a mikrofon
720p HD kamera CMOS s fi xním zaostřením a 
dálkovými digitální mikrofony 

Paměť 
8 GB DDR4
12 GB DDR4
16 GB DDR4

Úložiště
256 GB SATA SSD
512 GB SATA SSD
1 TB SATA SSD 

Zvuk
Reproduktory JBL® a technologie Dolby Atmos® 
(se sluchátky)

Baterie1

UHD : Až 10,8 hodin
FHD : Až 15,5 hodin

DESIGN
Displej
13,9" dotykový displej s rozlišením UHD (3840 x 
2160) a technologií IPS
13,9" dotykový displej s rozlišením FHD 
(1920x1080) a technologií IPS

Rozměry
(mm) : 323 × 223,5 × 13,95
 

Hmotnost
Již od 1,37 kg

Další vlastnosti

Podsvícená klávesnice
Aktivní pero Lenovo Active Pen 2
Čtečka otisku prstu
Sluchátka Lenovo Explorer pro smíšenou realitu2

Barvy
Platinová
Bronzová
Měděná

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

verze)

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
WLAN 
2 x 2 WiFi 802.11 ac 

Bluetooth®
Bluetooth® 4.1

Konektory
2 x USB typu C™ (2 x Thunderbolt™, PD, 
DisplayPort™, USB 3.0)
1 x USB 3.0 (s napájením Always-on)
Audio jack

TECHNICKÉ ÚDAJE
Lenovo Yoga 920-13IKB*

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

9 I12 K30 B

Posit
ionin

g

Velikost obrazovky 
nebo obsah (litry)

Platforma 
(např. ACL = Carrizo-L)

Gen
era

ce Nav
íc

*  Příklad katalogového 
pojmenování Lenovo 
YOGA
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1 Všechna tvrzení o výdrži baterie jsou přibližná a založená 
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 více detailů 
navštivte https://bapco.com/
 products/mobilemark-2014/ 
2 Volitelné.

* Dodávané se systémem.

 

 

 

MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Myš YOGA Aktivní pero 
Lenovo 2*

Kožené pouzdro 
YOGA 920
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