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DE TRABALHO
Otimize o espaço utilizável e economize custos de energia reduzindo
a desordem, implantando TI verde, simplificando equipamentos
e cabeamento e contratando serviços de gerenciamento de TI.

As soluções de otimização do local de trabalho
da Lenovo se concentram no alinhamento da TI
às necessidades do usuário para oferecer
eficiência máxima.

DISPOSITIVOS EFICAZES
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CONJUNTOS DE SOLUÇÕES:
OTIMIZAÇÃO DO LOCAL
DE TRABALHO
REDUÇÃO DO TEMPO DE INATIVIDADE
AUTOMAÇÃO DA TI

TECNOLOGIAS
DE COLABORAÇÃO
EFICIENTES
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FERRAMENTAS
PARA REUNIÕES
INTELIGENTES
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pelas quais a Lenovo faz a diferença

Reconhecida
ao redor do
mundo
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em diversas
categorias

Confiança em
nossos produtos

Tecnologias
impulsionadoras
de negócios

Rede
de suporte
flexível
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DISPOSITIVOS EFICAZES
EFICÁCIA
DO THINKPAD
Reativação mais rápida
O Intel® Optane™ ajuda os dispositivos
a retornarem mais rapidamente do modo
de espera.

Tecnologia Power Bridge

Os funcionários precisam estar equipados com as tecnologias corretas para otimizar
o espaço utilizável em suas mesas, economizar energia e permitir a mobilidade sem
comprometer a eficiência.

PCs Think - Com os acessórios certos

Por 25 anos, a marca Think foi definida pela simplicidade, função e valor.
ThinkPad X1 Carbon

X1 Carbon
com dock
ThunderboltTM

Compatível com o dock ThinkPad Ultra para aumentar a produtividade e o desempenho
Tecnologia RapidCharge para independência de tomadas
Modos de uso flexíveis para atender aos requisitos do usuário*

Os ThinkPads com essa tecnologia
permitem a troca da bateria e a substituição
dela por outra totalmente carregada,
sem que seja necessário desligar a máquina.

(Somente no X1 Yoga e no Tablet X1)

ThinkPad T480
Testes de durabilidade e confiabilidade
líderes de indústria
Os notebooks ThinkPad passaram por
12 testes de padrões militares 810G para
obter o equilíbrio perfeito entre valor
e durabilidade, logo após a instalação.

EFICÁCIA
DO THINKCENTRE
Mecanismo inteligente de refrigeração
(Intelligent Cooling Engine, ICE 3.0)
Junto com o inovador mecanismo ICE 3 os
sensores regulam o calor dentro dos desktops
ThinkCentre para garantir um desempenho frio,
silencioso e confiável por anos.

Monitor Tiny in One (TIO) Gen 3
Este all-in-one modular aloja um ThinkCentre
Tiny PC com formato de 1 litro (vendido
separadamente) dentro do monitor, o que
significa que você pode construir o PC sob
medida para o seu negócio. O Tiny-in-One 3
é compatível com os ThinkCentre Tiny PCs
2 a 4, Chromebox e thin clients. Basta colocar
o modelo de sua escolha na parte de trás do
monitor e, em segundos, você terá um AIO
poderoso e repleto de recursos, que pode
ser atualizado sem abrir mão do monitor.

Filtros de poeira para longevidade
do produto
O filtro de poeira opcional prolonga a vida
útil do seu ThinkCentre reduzindo a entrada
de poeira em até 57%.

Armazenamento SSD superveloz para inicialização rápida e recuperação do modo de espera
Equipado com o mais recente processador Intel® Core™ i7 de 8ª geração
com vPro™ e memória DDR4
Um conector Ethernet RJ-45 de tamanho completo e uma porta Intel® Thunderbolt™ 3
eliminam o tempo gasto com dongles e conversores

T480 com
suporte duplo

ThinkCentre M910 Tiny
Formato compacto de 1 litro para economizar espaço sem comprometer o desempenho
Máxima produtividade para usuários avançados com suporte a até quatro monitores.
Totalmente compatível com o Tiny in One (TIO)
ThinkCentre M910 Tiny com montagem sob a mesa

ThinkCentre M910z AIO
Equipado com os mais recentes processadores Intel® Core™ vPro™
O design sem ferramentas facilita a manutenção dos ThinkCentre AlOs
Funcionalidade de inclinação, altura e rotação para uso ergonômico

ThinkCentre M910z AIO
com braço de altura ajustável

Lenovo Vantage - O especialista em TI integrado em PCs Think
O Lenovo Vantage é um novo aplicativo que substitui o Companion e muitos outros aplicativos
da Lenovo, combinando suas funções e adicionando novos recursos para que os usuários possam
proteger e personalizar facilmente seus PCs. Como o único aplicativo da marca Lenovo que vem
pré-carregado em novos PCs, agora é simples para os usuários atualizarem seus drivers, executar
diagnósticos de dispositivos, solicitar suporte e descobrir outros aplicativos úteis. Os sistemas
Lenovo que já executam o Windows 10 receberão automaticamente o Lenovo Vantage como
uma atualização. Ele virá pré-carregado em sistemas mais novos.

Suporte Premier - Eficácia à altura dos PCs da linha Think
Um serviço de suporte técnico com engenheiros reais. Experimente a satisfação de contornar
a solução básica de problemas, com tempos de espera mais curtos e até mesmo suporte para
alguns aplicativos de terceiros. Esse serviço melhora a eficácia da TI interna, permitindo que
a equipe se concentre em tarefas de missão crítica.
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FERRAMENTAS PARA REUNIÕES INTELIGENTES
Conduza e gerencie reuniões de maneira mais inteligentes com as ferramentas certas.

SALAS DE REUNIÕES
INTELIGENTES
Som rico e poderoso
O ThinkSmart Hub 500 vem com dois
alto-falantes ajustados para Dolby®
Audio Premium, com array de dois
microfones ajustado para sensibilidade
de campo distante.
Controle simples e eficaz
O calendário informativo do Hub 500
mostra as reuniões atuais e futuras e a
lista de participantes, enquanto o status
do Skype é indicado através de um LED
de 3 cores e um temporizador de reunião.
Os participantes e apresentadores
podem ser destacados para aumentar
a produtividade.
Obtenha mais de suas reuniões
Até quatro apresentadores podem
compartilhar suas telas simultaneamente
com o ThinkCentre Tiny com Intel® Unite™,
permitindo a comparação lado a lado
de gráficos, de relatórios ou documentos
separados.

Muitas vezes, as reuniões sofrem atrasos devido a problemas técnicos.
As soluções de escritório inteligentes são o único caminho a seguir
para aumentar a produtividade e garantir a eficiência.

ThinkSmart Hub 500 - Compacto e cheio de recursos
Dispositivo Skype Room Systems all-in-one sob medida, equipado com o Windows 10 IoT
Equipado com o processador Intel® vProTM
Permite recursos de compartilhamento de conteúdo rápidos e sem fio
Os principais recursos do ThinkSmart Hub 500 incluem:
Um monitor com rotação de 360°,
democratizando a reunião para
todos na sala.

Alto-falantes e microfones
integrados, eliminando a necessidade
de dispositivos extras em salas
de reunião.

Uma porta segura para gerenciar
cabos, ocultar fios e evitar acesso
não autorizado.

Hardware

ThinkCentre Tiny com Intel® Unite® - Criado para facilitar o compartilhamento de tela

© 2019 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 e Windows 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
podemser marcas comerciais ou marcas de serviço de terceiros.

Comece sua reunião instantaneamente conectando-se sem fio
a uma tela grande através de seu dispositivo* e do ThinkCentre M910
com Intel® Unite®.
Os principais recursos do ThinkCentre Tiny com Intel® Unite® incluem:
Não exige cabos ou dongles
- aumente a produtividade
compartilhando conteúdo
e colaborando rapidamente

Suporta dispositivos executando
Windows 7, Windows 8.1,
Windows 10 e OSx.
(Agora disponível para iPad, tablet
Android, Chromebook e Linux)

Pronto para empresas - uma
solução com desempenho,
recursos de segurança e capacidade
de gerenciamento com tecnologia
Intel® vPro™.
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