
Melhore Seu Ambiente de Trabalho com o ThinkCentre® Tiny
O ThinkCentre® Tiny é 96% menor do que um desktop torre tradicional - e é tão compacto que cabe 

perfeitamente em qualquer lugar. Instale o Tiny na parede ou debaixo de um projetor.
Melhore sua sala de apresentações com um desktop muito fácil de esconder.

 O ThinkCentre® Tiny ajuda você a aproveitar ao máximo seu ambiente de trabalho.

Lenovo™ M910 Tiny

Gabinete de 1L

Testado conforme as especificações
militares MIL-SPEC

Instale Onde Quiser

Confiabilidade
comprovada

Atualize com Facilidade

Filtro anti-poeira
(opcional)

Opção de customização 
de portas

(HDMI, DP, VGA, Serial)

Box de Expansão
com Portas Adicionais

Compatível com TIO Suporta até 4 Telas 

PEQUENO E ROBUSTO

CONFIABILIDADE

Memória DDR4Processadores Intel® Core™ i7 
com Intel® vPro™

Compatível com Intel® Optane™ SSD via PCIe opcional

IMPRESSIONANTE

O PODER DE TRANSFORMAR

IMPRESSIONANTE
O ThinkCentre® M910 possui um design compacto, 
mas entrega a performance de um peso pesado. 

Lenovo M910 Tiny

Sistema
Operacional

  

Processador

Memória  

Armazenamento  

Segurança

Alimentação 

Placa Gráfica

Portas  

Conectividade

 

Dimensões 
(L x P x A)

Peso

Especificações
MIL-SPEC

Fácil
Manutenção
(Acesso
Tool -Less)

 

Windows 10 Pro
Suporte para downgrade do Windows 10 para Windows 7
(não disponível para a 7ª geração de processadores Intel®)

Até a 7ª Geração de Processadores Intel® Core™ i7 vPro™

2 DDR4 SODIMM 2400MHz

1 x 2,5" HD / SSD
1 x M.2 Slot para SSD

Trava Kensington®

Fonte 65W 88%
Fonte 90W 88% (c/ IO Box)

 

Até placa integrada Intel® Graphics 630

Painel I/O Frontal:
2 x USB 3.0 (1 para carga rápida)
2 x Áudio (1 combo)
Painel I/O Traseiro:
4 x USB 3.0
2 x DisplayPort
3ª porta DP/HDMI/Type-C+DP/VGA/Serial (opcional)

Opcional
1 x 1 802.11 ac WLAN + Bluetooth® 4.0
2 x 2 802.11 ac WLAN + Bluetooth® 4.0
2 x 2 802.11 ac WLAN + Bluetooth® 4.0 + vPro™

183 mm x 179 mm x 34,5 mm

1,32 kg

Sim

Chassi Aberto / HDD / Memória

ESPECIFICAÇÕES

ACESSÓRIOS

A produtividade está a Uma Tecla de Distância
Com os processadores de alta-performance Intel® Core™ vPro™,

sua equipe de TI pode acessar remotamente sua frota de desktops.
Eles podem facilmente reverter upgrades de software

ou reparos em todos os PCs da rede, economizando custos
de gerenciamento e tempo com visitas locais.

Atualize com Facilidade
Os ThinkCentre® Tiny de nova geração possui um melhor design com uma porta de acesso separada 

no gabinete, que permite a você fazer o upgrade de SSD e memória de forma muito mais fácil,
sem precisar desmontar outras partes!

Maior Não É Necessariamente Melhor

* Teste simulando 3 anos de uso em ambiente de usuário final utilizando 400g de poeira acumulada.
O teste comparou a quantidade de poeira acumulada dentro do ThinkCentre® Tiny com um filtro anti-poeira e um ThinkCentre® Tiny sem filtro.

OPÇÕES DE INSTALAÇÃO
THINKCENTRE TINY

THINKVISION P27Q

PENSE EM CONFIABILIDADE
Projetado para durar, testado para condições extremas 

e construído para permanecer confiável por muito mais tempo.

Criado para Empresas – Testado para Seu Estilo de Vida
O ThinkCentre® M910 Tiny é construído para durar em qualquer ambiente.

Todos os desktops Tiny são testado para atender a especificações militares, além de 200 
rigorosos controles de qualidade. De extremos  -20°C, ao calor escaldante de 60°C, esta 

máquina pode aguentar sem problemas os impactos do dia a dia.

Os Benefícios de um Design Modular
Com o ThinkCentre® M910 Tiny, você pode criar seu próprio PC all-in-one 

modular. Basta instalar o Tiny atrás de um monitor ThinkCentre® Tiny-in-One 
(TIO). Economize fazendo o upgrade do monitor e do computador 

separadamente, garantindo um maior uso de seus recursos ao longo do tempo.

O PODER DE TRANSFORMAR
O ThinkCentre® M910 Tiny oferece versatilidade, para que você 
possa estender suas capacidades e melhorar sua produtividade.

Tenha uma Visão Mais Ampla
Com até três telas independentes, ou quatro telas no Modo Mosaico, o M910 Tiny expande os limites

da computação desktop permitindo maior produtividade. Ideal para os setores financeiro,
criativo e todas as suas necessidades de multimídia e multitarefa.

PEQUENO E ROBUSTO
Instale onde quiser - liberte sua produtividade

PENSE GRANDE COM UM DESKTOP PEQUENO 
Pequeno, potente, modular. Com desempenho superior à categoria e a mais recente tecnologia Intel® Core™ i7 
encontrada nos desktops convencionais, o desktop ThinkCentre® M910 Tiny é capaz executar com facilidade 

até as tarefas mais complexas. Ele é tão compacto que cabe perfeitamente numa estante, atrás de um monitor 
ou ainda debaixo de uma mesa.  Desenvolvido para operar nos ambientes mais adversos, o Tiny pode aguentar 
qualquer coisa: de pequenas colisões e impactos, até temperaturas extremas e ambientes empoeirados. Tudo 

para que você possa se concentrar no crescimento dos seus negócios e no seu trabalho.

Não se deixe enganar por seu tamanho reduzido, pois o ThinkCentre® M910 Tiny possui desempenho acima 
de sua categoria. Equipado com a 7ª geração de processadores Intel® Core™ e armazenamento SSD, você 
pode iniciar sua máquina num instante e abrir seus arquivos ainda mais rápido. Para ele, tarefas intensas 

como criação multimídia, design gráfico, e cálculos numéricos são um passeio no parque.

Vida Útil Estável
Com o Programa Intel® de Plataforma de Imagem Estável (SIPP), seu 
ThinkCentre® M910 Tiny conta com a garantia de disponibilidade da 

plataforma por muito mais tempo. Assim você pode gerenciar a 
vida útil de seu PC e manter os custos baixos.

Proteção Anti-Poeira ThinkCentre® Opcional
Seja operando numa oficina ou escritório convencional, 
a poeira acumulada ao longo do tempo pode afetar seu 
desempenho e confiabilidade. O ThinkCentre M910 Tiny 

possui uma proteção anti-poeira opcional que reduz
a entrada de poeira em quase 40 por cento* - assim 
sua máquina irá durar mais, com menos manutenção. 

Além disso, o filtro anti-poeira possui um design
de travamento interno, permitindo uma fácil remoção 
para limpeza, mesmo quando o Tiny está montado.

É isso que acontece quando você junta cores fantásticas com 
nitidez absoluta: produtividade máxima a partir de um excepcional 
monitor de 27". O Lenovo™ ThinkVision® P27q oferece uma incrível 
resolução Quad HD (2560 x 1440) com calibragem precisa
de fábrica para detalhes diferenciados e uma palheta de cores mais 
rica e consistente.  Sua incrível tela IPS Semi-Infinita é perfeita para 
configurações com múltiplos monitores, e conecta-se com 
facilidade a praticamente qualquer dispositivo, graças a suas
5 portas de vídeo digital e 4 portas USB 3.0.

FILTRO ANTI-POEIRA
THINKCENTRE TINY 1L

Não perca tempo com a poeira. 
O filtro anti-poeira ajuda você 
a reduzir seu pior inimigo
e mantém seu desktop confiável 
por mais tempo.  O novo design 
de gabinete faz com que o 
Tiny seja compatível com todas 
as opções de instalação.

Soluções versáteis de instalação 
que podem ser utilizadas 
sozinhas ou com qualquer outra 
opção para adaptar-se à sua 
forma de instalar o Tiny
e melhorar seu ambiente
de trabalho.




