
Lenovo™ yoga™ 310 

Malý notebook s maximální flexibilitou 
Lenovo™ Yoga™ 310 je malý notebook, který udělá velký dojem. Neuvěřitelně lehký a vícerežimový notebook navržený 
pro optimální výkon, ať jste kdekoli. Výjimečná rychlost, velké úložiště, ohromující zvuk. Pracujte, chatujte s přáteli, 
sledujte filmy, buďte kreativní - s Yoga 310 máte flexibilitu na dosah ruky. 

Proč koupit Lenovo Yoga 310 

Lehký a všestranný 

S hmotností jen 1,35 kg a 11“ 
obrazovkou je Yoga 310 
perfektní notebook na cesty. 
Snadno ho dáte do tašky, 
snadno se nosí - budete tak 
připraveni na cokoliv. 

Perfektní zážitek díky 
pantu otočnému o 
360° 
Ať už si prohlížíte oblíbený 
internetový obchod nebo se 
díváte na prezentaci fotografií, 
užijete si to ještě víc v režimu 
tablet. Chcete více detailů? 
Pomocí dvou prstů můžete 
obrázek přiblížit na inteligentní 
dotykové obrazovce Yoga. 

Zůstaňte připojeni i 
na cestách díky 
USB always-on 
napájení. 
S více než 6hodinovou výdrží 
baterie nemusíte hledat 
zásuvku. 
Nebo pohodlně dobíjejte 
ostatní chytrá zařízení, i když 
je váš notebook vypnutý - s 
USB always-on. 

Spoustu místa pro 
všechny vaše 
soubory 

Potřebujete prostor pro vaše 
média? S úložištěm o kapacitě 
500 GB můžete uložit zhruba 
500 filmů, 15 000 písniček nebo 
20 000 fotografií. Mějte 
všechny soubory na dosah ruky. 
A když chcete své fotky nebo 
videa zobrazit na větší 
obrazovce, jednoduše připojte 
Yoga 310 přes port HDMI. 

Notebook Stojánek Stan Tablet 
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Lenovo™ yoga™ 310 

Technické údaje 
Lenovo Yoga 310-11iap* 

Výkon 
Procesor 
Až čtyřjádrový procesor Intel® Pentium® 

Operační systém 
Windows 10 Home 

Grafická karta 
Integrovaná grafická karta 

Webkamera/mikrofon 
720p s mikrofonem 

Paměť 
Až 8 GB 

Úložiště 
Až 64GB eMMC, nebo 128GB SSD, nebo 
500GB HDD, nebo 500GB  SSHD 

Zvuk 
2 x stereo reproduktory s technologií Dolby 
Audio™ 

baterie 
Až 6 hodin 

Design 
Displej 
11,6" displej s rozlišením HD 
(1366x768) 

Materiál 
Polykarbonát 

Rozměry 
(mm) :  295 × 205 × 4

Tloušťka 
(mm) :  20,9

hmotnost 
Již od 1,35 kg 

Předinstalovaný software 
Hardware 
• Lenovo™ OneKey Recovery 
• Lenovo™ Utility 

Lenovo™  Value-added applications
• Lenovo™ SHAREit 
• Lenovo™ REACHit 
• Lenovo™ ID 
• Lenovo™ Photo Master 2.0 
• Lenovo™ Solution Center

Zabezpečení a produktivita 
• McAfee® LiveSafe™ 
• Microsoft Office 2013 

Možnosti připojení 
WLAN 
WiFi 802.11 ac 

LAN 
Gigabitový Ethernet 

Bluetooth® 
Bluetooth® 4.0 

porty 
1 USB 3.0 (Always-On) 
2 USB 2.0 
HDMI 
Giga LAN 
Audio Combo Jack 
Čtečka karet 4v1 

Volitelné příslušenství 

Myš Yoga™ Lenovo 500 Extra Bass
Sluchátka do uší Pouzdro Yoga 310 

* příklad katalogového
pojmenování 
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Lenovo Yoga  

Velikost 
obrazovky 

Platforma 

Nebo objem (litry), (např. ACL = 
Carrizo-L) 

kódy platforem 

Intel®
Haswell: ihw, Broadwell: ibd, BroadWell U: ibu, Skylake: isK, SkyLake U: isu, KabyLake: iKb, 
Cannonlake: iCn, Baytrail: iby, Braswell: ibR, Cherrytrail: iCR, Apololake: iap, GeminiLake:    IGM 
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