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Vytvořili jsme tenké zařízení. A pak ještě trochu tenčí. 
 
Yoga S730 disponuje prvotřídní hliníkovou úpravou, je stylový a je naším nejtenčím Yoga notebookem na trhu. S tenkostí jen 11,9 mm se 
snadno ztratí mezi časopisy - a to jsme nedělali žádné kompromisy na výkonu. Je poháněný nejnovějšími procesory Intel®, disponuje FHD 
rozlišením a pohlcujícím zvukem systému reproduktorů Dolby Atmos®. Navíc je výjimečně tenký a stylový. 
 

PROČ KOUPIT LENOVO YOGA S730 
 

 

Výjimečně tenký, 
výjimečně stylový 
Yoga S730 je naším nejtenčím 
notebookem s tenkostí jen 
11,9 mm. Yoga S730 disponuje 
precizně zpracovaným hliníkovým 
šasi a nabízí tak styl, který vydrží. 

Pohlcující zábava 

Užijte si vynikající zobrazení díky 
technologii Dolby Vision™ na 13,3" 
širokoúhlém displeji s rozlišením 
FHD s výjimečně tenkými rámečky. 
V kombinaci se skvělým zvukem 
systému reproduktorůDolby 
Atmos® budete mít pocit, že jste 
ve středu akce. 

 
 

  
 

Až 10hodinová výdrž baterie Výkon a rychlost 
Užijte si na Yoga S730 až 
10hodinovou výdrž díky výkonné 
baterii. A pokud potřebujete více 
energie, za hodinu nabijete až 80 % 
výdrže baterie2. 

Nejnovější generace procesorů 
Intel® Core™ i7 představuje 
obrovský nárůst výkonu oproti  
předchozím generacím - nabízí o 
40 % vyšší výkon díky osmé 
generaci procesorů Intel® Core™ 
i7. Ať už sledujete film, spouštíte 
více programů nebo upravujete 
video, Yoga S730 je navržen  
pro snadnější multitasking3. 

 
 
 

 

1          Bez gumového krytu. 
2(Při vypnutí; vyžaduje zdroj napájení 65 W) 
3 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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SPECIFIKACE 
Lenovo Yoga S730-13IWL* 

 

VÝKON 
Procesor 
Osmá generace procesorů Intel® Core™ i7-8565U 
Osmá generace procesorů Intel® Core™ i5-8265U 

Operační systém 
Windows 10 Home 

Grafická karta 
Intel® UHD 620 

Paměť 
LPDDR3: 16 GB / 8 GB 

Úložiště 
PCIe SSD: 1  TB / 512  GB / 256 GB / 128    GB 

Zvuk 
Systém reproduktorů Dolby Atmos® 

Baterie* 
FHD :  Až 12 hodin 
Rychlé nabíjení:  Za hodinu nabije 

až 80 % výdrže baterie 

DESIGN 
Displej 
13,3" displej s rozlišením FHD (1920x1080) a 
technologií IPS 
a s technologií Dolby Vision™ 

Rozměry 
(mm) :  307 × 210 × 11,9 
   

Hmotnost 
Již od 1,1 kg 

Další vlastnosti 
Čtečka otisku prstu s Windows Hello 

BarvyŠedá, 
platinová 

Provedení 
Notebook otočný o 180°  

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

Bluetooth® 
Bluetooth® 4.1 

Konektory 
2 x Typ C™ (podpora DisplayPort™ + PD + 
Thunderbolt™ + USB 3.1, 
1 x nabíjení always-on 
1  x Typ C™ (DC-In + USB   3.1) 
1× audio konektor 

 
PŘEDINSTALOVANÝ SOFTWARE 
• Lenovo Vantage 
• McAfee LiveSafe™ (30denní zkušební verze) 
• Microsoft Office 365 (30denní zkušební verze) 

 
 

* Všechna tvrzení o výdrži baterie jsou orientační a založená na 
základě výsledků testů MobileMark® 2014. Skutečné výsledky se 
budou lišit a závisí na mnoha faktorech včetně konfigurace 
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 detailů navštivte 
https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 

MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 

 
Myš Lenovo Yoga Přenosný rozbočovač Lenovo USB-C 

 
*Příklad katalogového 

pojmenování Lenovo 
Yoga 
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Kódy platforem Intel® 
Haswell H81: IHH, BroadWell U: IBU, Skylake Z170: ISZ, Skylake B150: ISB, Kabylake: IKL, Skylake H110/H170: ISH, Skylake U: ISU, Apollo 
Lake: IAP, Coffee Lake B360: ICB, Coffee Lake H: ICH, Coffee Lake Z370 Overclock: ICO, 

 Velikost 
obrazovky 

Platfor
ma 

Whiskeylake: IWL 
Nebo objem (litry), (např. ACL = Carrizo-L) 
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Lenovo si vyhrazuje právo měnit nabídku produktů a specifikace kdykoli bez předchozího upozornění. Společnost Lenovo vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila přesnost všech informací, ale není odpovědná za redakční,    
fotografické nebo typografické chyby. Všechny obrázky jsou pouze ilustrační. Další produkty, služby a záruční specifikace Lenovo naleznete na www.lenovo.cz. Společnost Lenovo neposkytuje žádné záruky 
ohledně produktů nebo služeb 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 může 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. ©2018 Lenovo. Všechna práva 
vyhrazena. 

http://www.lenovo.cz/
http://www.lenovo.cz/
http://www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/

	SPECIFIKACE
	Procesor
	Provedení
	Kódy platforem Intel®



