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Seznamte se s limitovanou edicí Lenovo™ Yoga™ 920 Vibes s jedinečným stylovým krytem vybraným 
špičkovými talenty na Istituto Europeo di Design. Nabízí špičkový výkon a zábavu, který vám pomůže 
zefektivnit váš den: např. dálková hlasová podpora, téměř bezrámečkový 4K displej a další. Odlište se. 

Skvělý styl

YOGA 920 Vibes disponuje 
elegantním, odolným sklem 
Gorilla® Glass. Louis Aymonod 
vytvořil unikátní design “Vibes 
of Elegance” a představuje 
tak to nejlepší ze současného 
designu. Disponuje hliníkovou 
CNC povrchovou úpravou, 
takže je vysoce odolný a 
zároveň elegantní. 

Seznamte se s Cortanou, vaší 
osobní hlasem ovládanou 
digitální asistentku, která je 
připravena odpovědět na 
vaše otázky, otevírat aplikace 
a ještě víc. Navíc Yoga 920 
Vibes 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 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.
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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)1

Baterie2

UHD : Až 10,8 hodin

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

Rozměry
(mm) : 323 × 223,5 × 13,95
 

Hmotnost
Již od 1,37 kg

Další vlastnosti
Podsvícená klávesnice
Lenovo Active Pen 23
Stálé připojení1
Cortana s dálkovými mikrofony
Čtečka otisku prstu
Brýle Lenovo Explorer pro smíšenou realitu4

Barva
Platinová s designem skleněného krytu

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 Vibes
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1  Vyžaduje aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update, 
která automaticky proběhne 17. října 2017. 

2 Všechna tvrzení o výdrži baterie jsou přibližná a založená 
na testování MobileMark® 2014. 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/
3 Volitelné.
4  *Volitelné. Vyžaduje aktualizaci Windows 10 Fall Creators 

Update, která automaticky proběhne 17. října 2017.

* Dodávané se systémem.
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