
Lenovo™ YOGA™ A12 

Android™ notebook 2v1 
optimalizovaný pro produktivitu 
Úžasný notebook 2v1 pro maximální produktivitu 

Lenovo™ YOGA™ A12 je velmi tenký notebook 2v1 s oblíbenými funkcemi a vlastnostmi operačního systému Android™. 
 Tento tablet je optimalizován pro produktivitu a je dokonalejší díky systému Android™, který je na dosah vaší ruky. Pište 
zprávu při chatování. Odpočiňte si od tabulek a hrajte třeba Clash of Clans. A když nepracujete, užijte si oblíbené pořady 
na kanálu Netflix®. S klávesnicí Halo a dlouhou 13hodinovou výdrží baterie je Lenovo™ YOGA™ A12 skvělým 
plnohodnotným tabletem. A je za skvělou cenu. 

Proč koupit Lenovo™ Yoga™ A12 

Výjimečně tenký 

Jedná se o jedno z nejlepších 
zařízení, které budete kdy mít. 
S tloušťkou jen 10,9 mm při 
zavření a hmotností méně než 
1 kilogram 
se Yoga™ A12 pohodlně vejde 
do vašeho batohu a nikdy vás 
nezpomalí. 

Vylepšené psaní 
Klávesnice Halo se objeví 
pouze tehdy, když ji 
potřebujete. Navíc 
disponuje funkcemi jako je 
prediktivní vstup, 
automatické opravy a 
dokončování, učení a 
hmatová zpětná odezva. 

Buďte 
připraveni 
pracovat 
Je optimalizovaný pro 
produktivitu a má 
pohodlné uživatelské 
rozhraní, takže vám 
umožňuje spouštět více 
aplikací najednou a  
mít přehled díky panelu úloh. 
Vychutnejte si snadný 
multitasking!! 

Celodenní výdrž 
baterie a ještě 
mnohem více 
Nechte nabíječku doma. 
Až 13hodinová výdrž 
baterie znamená, že 
budete připraveni 
pracovat a bavit se 
kdekoliv a kdykoliv. 

www.lenovo.cz 

http://www.lenovo.cz/


Lenovo™ YOGA™ A12 

Technické údaje 
design 

Rozměry 
Výška (mm) : 204,8 Šířka (mm) : 

280,6 Tenkost (mm) :  10,9 

Displej 
Velikost : 12.2" displej s 

rozlišením HD 
(1280x800) a 
technologií IPS 

Hloubka barev : 16,7 milionu 
Barevný gamut : 50% 
Jas : 350 nitů 
Dotyk (na obrazovce): Dotykový kapacitní displej 
Materiál : Slitina hořčíku a hliníku 

Fotoaparát 
Přední 
720p HD kamera s fixním 
zaostřením 

Hmotnost 
WiFi : 990 g 
LTE : 993 g 

Operační systém 
Android™ 6.0.1 Marshmallow 

Výkon 

Barvy 
Šedá, zlatá 

SIM karta2

Typ : Nano SIM karta 
Sloty : Jeden slot pro Sim 
kartu 

Možnosti připojení 

Senzory 
vibrace (2x) 
senzor gravitace 
senzor intenzity okolního 
osvětlení Hallův snímač 

Software 

Procesor 
Procesor Intel® Atom™ x5-Z8550 
(2MB mezipaměť, čtyřjádrový, až 2,4 GHz) 

Grafika 
8. Generace Lp

Zvuk 
Dolby Atmos® 

paměť1 

RAM :  2 GB Lpddr3 
ROM : 32 GB 
LTE :  4 GB RAM; 64 GB ROM 
Slot pro kartu : microSD™; 

Podporuje kapacitu až 128 GB 

baterie 
Typ : Li-ion polymerová baterie 
Kapacita : 10500 mAh 
Pohotovostní doba : Více než 70 dní 
Všeobecné použití : 13 hodinNabíjení

: 12v / 2A 

Standardní globální sKu1 
2G pásmo : 2/3/5/8 
3G WCDMA : 1/2/3/4/5/6/8/9/19 3g  
Td-ScdmA :  34/39 
4G FDD-LTE : 1/3/4/7/8/12/20; 

2/5/9/17/18/19 
4G TDD-LTE :  38/39/40 (vyhrazené) 

Vyhrazené sKu23 

2G pásmo : 2/3/5/8 
3G WCDMA : 1/2/3/4/5/6/8/9/19 
4G FDD-LTE : 1/3/4/7/8/25; 

2/5/9/18/19/28a/28b 4g 
TDD-LTE      : 40/41 (široké pásmo) 

WLAN : WiFi 802.11 b/g/n; 
Jednokanálová (2,4GHz) 

Porty : USB 3.0 typ - C 

Zvuk : 3.5 mm Audio Jack 

Bluetooth® : Bluetooth® 4.1 

GPS : GPS, GLONASS 

A-GPS : Ano2 

Předinstalované aplikace4 

Lenovo™ SHAREit 
Lenovo™ SYNCit 
Google Docs Google 
Sheets Google Slides 
McAfee® Security 
Evernote® Touchpal 
ime Netflix® 
file manager google 
calendar 

1 Liší se podle SKU. 
2 Pouze LTE SKU. 
3 Je třeba obchodní verze. 
4 Pouze ve vybraných regionech. 

Obsah balení 
• Lenovo™ Yoga™ A12
• Nabíjení 
• USB kabel
• Záruční list
• Uživatelská příručka

 www.lenovo.cz 

* Není dostupné ve všech zemích.

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. Lenovo nezastupuje ani negarantuje jakékoliv produkty či služby třetích stran. 
Ochranné známky: Níže jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Lenovo: Lenovo, logo Lenovo, IdeaPad, IdeaCentre, YOGA a YOGA Home. Google a logo Google jsou ochranné známky společnosti 
Google Inc. Android je ochranná známka společnosti Google Inc. Ostatní názvy společností, produktů a služeb mohou být ochrannými známkami nebo značkami služeb jiných společností. Výdrž baterie a doba jejího dobíjení se bude 
lišit v závislosti na mnoha faktorech včetně systémových nastavení a používání. ©2016 Lenovo. Všechna práva vyhrazena. 
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