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As soluções da Lenovo são projetadas para maximizar o conforto, minimizar
interrupções e ampliar a produtividade. Garantindo que os funcionários consigam
extrair todo o potencial das tecnologias mais modernas.

Intensificadores
de ergonomias

Aumento
da produtividade
dos dispositivos

Intensificadores
de produtividade

Minimizadores
de interrupções

Equipado com Intel®.
Se tem Intel®,
tem máxima produtividade.

MOTIVOS
PELOS QUAIS A LENOVO FAZ A DIFERENÇA

Reconhecida
ao redor
do mundo

Expertise
em diversas
categorias

Confiança
em nossos
produtos

Tecnologias
impulsionadora
de negócios

Rede
de suporte
flexível
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SOLUÇÕES
PARA AUMENTAR
O CONFORTO

INTENSIFICADORES DE ERGONOMIA
ESPAÇOS DE TRABALHO CONFORTÁVEIS E SEGUROS MELHORAM
A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS
Com os ambientes de trabalho utilizando cada vez mais tecnologia, o conforto dos funcionários
é mais crucial do que nunca para os resultados. As soluções oferecidas pela Lenovo podem ajudar
as empresas a reduzir erros humanos e melhorar a velocidade de execução, capacitando os funcionários
a contribuírem da melhor forma.

Monitor ThinkVision P32u-10
com certificação TÜV Eye Comfort

MODO LENOVO VANTAGE EYE CARE:
CONTROLE DE EXPOSIÇÃO À LUZ AZUL
Essa tecnologia filtra a luz azul, ajustando
a temperatura da cor da tela e reduzindo efeitos
prejudiciais aos olhos.

CERTIFICAÇÃO EYE COMFORT
PARA MONITORES: REDUZEM
A FADIGA OCULAR

Suportes de monitor
com função plena
para várias possibilidades

Suporte para notebook de plataforma
dupla com ThinkPad e monitor ThinkVision

SUPORTES DE DUPLA PLATAFORMA
PARA NOTEBOOK E MONITOR: MELHOR
ERGONOMIA PARA FUNCIONÁRIOS MÓVEIS
Esses suportes ajustáveis não apenas permitem
a instalação de monitores e notebooks sem bagunça,
mas também permitem que os usuários elevem os
monitores até uma altura de visualização ergonômica.

TECLADO THINKPAD: PROJETADO
PARA O CONFORTO

Os monitores ThinkVision com certificação
TÜV Eye Comfort reduzem o cansaço
nos olhos com imagens de alta qualidade
e sem reflexos, cintilação e luz azul excessiva.

Os teclados ThinkPad com recursos ergonômicos
tornam a digitação fácil e confortável. As teclas
côncavas bem espaçadas aliviam o stress nos
punhos e nas mãos, ajudando os funcionários
a se concentrarem em suas tarefas.

SUPORTES PARA MONITOR
DE FUNÇÃO PLENA: AJUSTE
FÁCIL PARA A MELHOR POSTURA

MOCHILA THINKPAD PROFESSIONAL:
DISPOSITIVOS FÁCEIS DE CARREGAR
PARA O TRABALHO

Com funcionalidades de altura, inclinação,
rotação horizontal e vertical, esses suportes permitem
que os funcionários adotem uma postura mais relaxada.
Assim, a colaboração é facilitada simplesmente
ajustando o monitor para uma melhor visualização.

A Lenovo oferece diversas mochilas leves
e duráveis que permitem que os funcionários
carreguem seus dispositivos e periféricos sem esforço
enquanto estiverem em trânsito. O painel traseiro
e as alças acolchoadas junto com a alça de transporte
superior oferecem conforto no transporte, protegendo
seus equipamentos contra arranhões e impactos.

Recomendações de saúde
Evite olhar para a tela e manter a mesma postura por longos períodos de tempo. É recomendável mudar a postura com
frequência e desviar o olhar da tela ocasionalmente para relaxar e reduzir o cansaço visual. Faça uma pequena pausa em
intervalos regulares para reduzir a fadiga física.
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SOLUÇÕES PARA AUMENTO
DA PRODUTIVIDADE

INTENSIFICADORES DE PRODUTIVIDADE
ALTO DESEMPENHO PARA MAIOR EFICIÊNCIA NO TRABALHO
As soluções da Lenovo elevam a experiência de computação com sistemas mais rápidos e responsivos,
que permitem aos usuários concluir tarefas de maneira rápida e eficiente.

MEMÓRIA

TECNOLOGIA INTEL® OPTANE™: ACELERE
O DESEMPENHO DOS DISPOSITIVOS

Monitores
sem bordas

TECNOLOGIA
TURBO BOOST 2.0

Intel® Optane™ é uma combinação exclusiva de uma nova
classe de memória chamada Intel® 3D XPoint™ e Intel®
Rapid Storage Technology que acelera o desempenho do
sistema e mantém a capacidade do HDD em uma velocidade
semelhante a SSD. Juntamente com os processadores Intel®,
de última geração, a Intel® Optane™ permite alta capacidade
de resposta do PC e conclusão mais rápida de tarefas.

TECNOLOGIA INTEL® TURBO BOOST 2.0:
OBTENHA TODA A POTÊNCIA DE QUE
VOCÊ PRECISA
Dock USB

Conexão em série

Caneta digital

MONITORES SEM BORDAS:
PARA UMA EXPERIÊNCIA DE
VISUALIZAÇÃO APRIMORADA
Os monitores sem bordas da Lenovo oferecem
uma experiência visual impactante. Os usuários
podem desfrutar de um uso imersivo com várias
telas, tornando esses monitores ideais para
profissionais criativos e analistas financeiros.

DOCKS USB: TRANSFERÊNCIA
DE DADOS RÁPIDA E CONVENIENTE

Parte da mais recente geração de processadores Intel®,
essa tecnologia acelera o processador e os gráficos
do PC. Ela permite que os núcleos funcionem mais rápido
que sua frequência nominal, maximizando a potência
quando a carga de trabalho exige desempenho adicional.

As soluções de acoplamento, como docks
Thunderbolt™ 3, USB-C e USB 3.0, proporcionam
desempenho de vídeo 4K definitivo
com transferência de dados extremamente
rápida. Esses docks USB facilitam a expansão
de dispositivos e a atividade multitarefa,
com conectividade versátil e rápida a periféricos.

CONEXÃO EM SÉRIE:
PARA MULTITAREFA COM PERFEIÇÃO

CANETAS DIGITAIS:
PARA PERFEIÇÃO CRIATIVA

A conexão em série permite ligar até quatro
monitores usando apenas um cabo de vídeo
com o PC ou notebook host. Com uma conexão
plug-and-play simples, os usuários podem realizar
mais tarefas sem dificuldades.

As canetas digitais da Lenovo proporcionam
a melhor experiência da categoria,
com a precisão impecável de 4096 níveis
de sensibilidade à pressão. Precisão e controle
semelhantes a papel e caneta tradicionais trazem
mais eficiência e riqueza à criação de conteúdo,
proporcionando melhores resultados.
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TRAVAMENTOS NÃO
INTERROMPEM O TRABALHO
• A Tecnologia Intel® Active
Management Technology (Intel®
AMT) permite que os gerentes de TI
descubram, reparem e protejam
os ativos de computação em rede,
seja qual for seu estado de energia.

MINIMIZADORES DE INTERRUPÇÕES
PRODUTIVIDADE MÁXIMA
Estudos mostram que as pessoas levam em média 25 minutos para voltar ao ponto em que estavam
antes de uma distração*. Uma interrupção no trabalho pode fazer com que os funcionários percam
o foco e afeta sua produtividade. Os minimizadores de interrupções da Lenovo fornecem resoluções
rápidas e eficazes, facilitando a concentração dos funcionários em suas tarefas.
*https://www.ics.uci.edu/~gmark/chi08-mark.pdf

LENOVO VANTAGE ASSIST: UMA
EXPERIÊNCIA DE PC MAIS INTELIGENTE
Os funcionários não precisam mais
se preocupar com o esgotamento da bateria
em suas apresentações. O Lenovo Vantage Assist
é um recurso único e inteligente que pode ativar
a economia de bateria automaticamente ou lembrá-los
de levar um carregador para a reunião. A integração
do Vantage com o calendário do Google ou do Office
365 garante que o dispositivo o levará até o fim
do seu trabalho.

ASSISTENTE DE FOCO
DO WINDOWS 10: TRABALHE MELHOR
SEM NENHUMA DISTRAÇÃO
O assistente de foco ajuda a evitar distrações,
bloqueando notificações, sons e alertas durante
os horários de trabalho. Por exemplo, ele limita
ou interrompe completamente as notificações
para evitar pausas durante uma apresentação
ou quando seus funcionários precisam ser mais
focados e produtivos.

TECNOLOGIA INTEL® ACTIVE
MANAGEMENT TECHNOLOGY:
ACELERE AS RESOLUÇÕES DE TI
Com essa solução, as equipes de TI podem resolver
interrupções, como a recuperação de um sistema
infectado por vírus, sem ir fisicamente ao local
e até aplicar patches e atualizações remotamente,
seja qual for o estado de energia do PC.

© 2018 Lenovo. Todos os direitos reservados. Produtos disponíveis
enquanto durarem os estoques. Preços sujeitos a alterações sem
notificação prévia. Em caso de dúvidas sobre preços, fale com
seu executivo de contas Lenovo. A Lenovo não se responsabiliza
por erros fotográficos ou tipográficos. A Lenovo não faz qualquer
declaração no sentido de garantir produtos ou serviços de
terceiros. Marcas comerciais: Lenovo, o logotipo Lenovo, Rescue
and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkVantage
e ThinkVision são marcas comerciais ou marcas comerciais
registradas da Lenovo. Microsoft, Windows e Vista são marcas
comerciais registradas da Microsoft Corporation. Intel, o logotipo
Intel, Intel Inside, Intel Core e Core Inside são marcas comerciais
da Intel Corporation nos EUA e/ou em outros países. Os nomes de
outras empresas, produtos e serviços podem ser marcas comerciais
ou marcas de serviço de terceiros.
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