
C930 

DOKONALÁ KOMBINACE INOVACÍ A ATRAKTIVNÍHO DESIGNU. 
Lenovo™ Yoga™ C930 je vyroben z hliníku a je vybaven inovativními vlastnostmi a moderním lehkým šasi. Každý komponent 
byl vylepšen pro ještě lepší zážitek z používání. Vychutnejte si pohlcující zábavu díky rotující zvukové liště se systémem 
reproduktorů Dolby Atmos® , nabíjejte digitální pero přímo v zařízení Yoga C930 a ještě více. Objevte zařízení Yoga. 

PROČ KOUPIT LENOVO YOGA C930 

Prvotřídní zpracování a 
moderní styl 
Yoga C930 je stylový v každém 
režimu a je vyroben z prvotřídních 
hliníkových materiálů pro pocit 
luxusu. Vyberte si 
slídovou nebo šedou barvu 
zařízení nebo zvolte odvážný 
design limitované edice se 
skleněným krytem.  

Opravdu pohlcující zábava 
Yoga C930 disponuje rotující 
zvukovou lištou se systémem 
reproduktorů Dolby Atmos® pro 
trojrozměrný zvuk v každém 
režimu. V kombinaci s Dolby 
Vision™ s rozlišením až 4K si 
vychutnáte pohlcující zvuk i 
zobrazení. Je to zábava, kterou 
můžete cítit. 

Poznamenejte si každou 
myšlenku 
Slyšeli jsme od zákazníků, že 
hledání digitálního pera může být 
otravné. Yoga C930 vám zaručí, že 
budete moci zachytit své 
myšlenky v okamžiku, kdy vás 
napadnou, a to s vestavěným 
perem, které uložíte snadno 
přímo do zařízení. Navíc se v 
zařízení i nabíjí. 

Vynikající 
výkon 
Trpělivost je přeceňovaná, někdy to 
prostě potřebujete udělat hned. 
Yoga C930 nabízí osmou generaci 
procesorů Intel® Core™ i7, 
nejrychlejší mobilní 15W procesory 
od společnosti Intel, které jsou 
vytvořené pro vynikající odezvu a 
rychlost  v tenkém konvertibilním 
zařízení. 
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SPECIFIKACE 
Lenovo Yoga C930-13IKB* 

 

VÝKON 
Procesor 
Osmá generace procesorů Intel® Core™ i7-8550U 
Osmá generace procesorů Intel® Core™ i5-8250U 

Operační systém 
Windows 10 Home 

Grafická karta 
Intel® HD 620 

Paměť 
DDR4: 16 GB / 12 GB / 8  GB 

Úložiště 
PCIe SSD: 2 TB1 / 1  TB / 512  GB / 256   GB 

Zvuk 
Rotující zvuková lišta se systémem 
reproduktorů Dolby Atmos&reg; 

Baterie2 

FHD :  14,5 hodin 
UHD :  9 hodin 

 

1  druhá vlna dodávky, která by měla být k dispozici koncem 
roku 2018 nebo v roce 2019. 

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

DESIGN 
Displej 
13.9" displej s rozlišením UHD (3840x2160) a 
technologií IPS 
Dotyková obrazovka s Dolby Vision™ 
13,9" displej s rozlišením FHD (1920x1080) a 
technologií IPS 
Dotyková obrazovka s Dolby Vision™ 

Rozměry 
(mm) :  322 x 227 x 14,5 v nejtenčím bodě 
   

Hmotnost 
Již od 1,38 kg 

Další vlastnosti 
Dálkové mikrofony pro hlasového asistenta Vestavěné 
pero 
Čtečka otisku prstu s Windows Hello 

BarvyŠedá, 
slídová 
Skleněný design 

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ 
WLAN 
2 x 2 WiFi 802.11 ac 

Bluetooth® 
Bluetooth® 4.1 

Konektory 
1 x USB 3.1 
2 x USB-C (Thunderbolt™ 3 USB-C, PD, 
DisplayPort™, plně funkční USB 3.1) Zvuk 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    

 
 
 
 

 
 
 

 
MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 

 

   
 Myš Lenovo 

Yoga 
Pouzdro 

Lenovo Yoga 
Lenovo 

Přenosný rozbočovač 
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 

Platforma 

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