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Síla je s vámi. Ale temná strana svůdná je. Zabodujte se speciální edicí Star Wars Lenovo™ Yoga™ 920 s 
designem Rebel Alliance nebo Galactic Empire. Pod 

jedinečným sklem Vibrant Corning® Gorilla® Glass poskytuje tento výkonný 2v1 prvotřídní výkon a pohlcující 
multimédia. Je čas vybrat si stranu.

Lepší než světelný 
meč
Významným zjednodušením 
formy a sjednocením vzhledu 
jsme navrhli toto zařízení 
2v1 tak, aby bylo ještě tenčí. 
Disponuje hliníkovou CNC 
povrchovou úpravou, takže 
je vysoce odolné a zároveň 
elegantní. 

Seznamte se s Cortanou, 
vaší osobní hlasem 
ovládanou digitální 
asistentkou, která je 
připravena odpovědět 
na vaše otázky, otevírat 
aplikace a ještě víc. Navíc 
odpovídá na vaše mluvené 
otázky i v režimu spánku 
ze vzdálenosti až 4 metrů. 

S vynikající přesností a 
technologii odmítnutí dlaně 
budete mít s 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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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)

VÝKON
Procesor
Až osmá generace procesorů Intel® Core™ i7 

Operační systém
Windows 10 Home

Grafi ka
Integrovaná grafi ka Intel®

Kamera a mikrofon
HD (720p) s fi xním zaostřením 
CMOS kamera s dálkovým mikrofonem

Paměť 
8 GB/12 GB/16 GB DDR4 

Úložiště
256 GB/512 GB/1 TB SATA SSD

Zvuk
Reproduktory JBL® a technologie Dolby Atmos® 
(se sluchátky) 1 

Baterie2

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
Začíná na 1,4 kg

Další vlastnosti
Podsvícená klávesnice

Lenovo Active Pen 23
Čtečka otisku prstu

Modely
Speciální edice Star Wars Lenovo Yoga 920 
Rebel Alliance
Speciální edice Star Wars Lenovo Yoga 920 
Galactic Empire

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
WLAN  
2 x 2 WiFi 802.11 ac 

Bluetooth®
Bluetooth® 4.1

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

TECHNICKÉ ÚDAJE
Speciální edice Star Wars Lenovo Yoga 920 Rebel Alliance
Speciální edice Star Wars Lenovo Yoga 920 Galactic Empire

1Vyžaduje aktualizaci Windows 10 Fall Creators. Aktualizace 
proběhne, až bude k dispozici.

2 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 informací 
navštivte https://bapco.com/
 products/mobilemark-2014/

3 Volitelné. 

 

 

 

Myš Yoga Lenovo Active Pen 2 Bluetooth® 
reproduktor Lenovo 

500 2.0

•  Microsoft Offi  ce 365 (30denní zkušební 
verze)

Galactic Empire

Vyžaduje aktualizaci Windows 10 Fall Creators. Aktualizace 

Všechna tvrzení o výdrži baterie jsou přibližná a založená 
na testování MobileMark® 2014. Aktuální výsledky se mohou 
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