
Lenovo™ 
ThinkPad® T470

CONSTRUÍDO PARA PERFORMANCE  
permitindo a você aumentar sua produtividade

de qualquer lugar.

7ª geração 
processadores Intel® Core™

SSD Ultrarrápido Testado segundo especificações
militares e mais de 200 testes

de qualidade visando durabilidade

DESENVOLVIDO COM O KNOW-HOW THINKPAD®

Compatível também
com inicialização

PXE e Wake-on-LAN.

Chega de programas indesejados /
bloatware com o Microsoft 

Windows 10 Pro 

Webcam HD e microfone
duplo integrado

 

Conecte-se instantaneamente
e sem fio a dispositivos periféricos 

com o Dock ThinkPad® WiGig

Garantia mundial
cobrindo 160 países

Com os famosos TrackPad e 
TrackPoint, e nosso lendário 

teclado

Conexão de dados ultrarrápida 4G
(opcional)

Login seguro por
reconhecimento facial /

impressão digital

Fácil utilização,
implementação e manutenção

 

DESENVOLVIDO PARA AS EMPRESAS DE HOJE

DESENVOLVIDO PARA O MELHOR DESEMPENHO

Lenovo ThinkPad T470

Sistema Operacional Até Windows 10 Pro (64-bit)

Processador Até Intel® Core™ i7-7600U de 7ª geração

Tela
14" HD (1366 x 768), 220 nits
14" IPS Full HD (1920 x 1080), Sem Touch, 250 nits
14" IPS Full HD (1920 x 1080), Touch, 250 nits

Armazenamento Até 1TB SSD via PCIe NVMe 
Até 2TB HDD

Memória Até 32GB (2 x 16GB) DDR4

Áudio Dolby® Audio Premium™

Segurança
dTPM 2.0
Leitor de impressão digital opcional
Câmera IV

Câmera Câmera IV e câmera HD RGB de 720p com microfone integrado

Placa Gráfica Intel® HD Graphics 620

Bateria Até 18 horas*

Portas

1 x HDMI
1 x Porta RJ45
1 x Conector combo Fone de Ouvido + Microfone
3 x USB Type-A 3.1
1 x Porta Mecânica Dock
1 x Leitor de Cartão 4 em 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC)
1 x Leitor de Cartões Smart Card (opcional)
1 x micro SIM
1 x Intel® Thunderbolt™ 3

Conectividade

WLAN:
Intel® 8265 2 x 2 802.11 ac + Bluetooth® 4.2**
Realtek RTL8822BE 2 x 2 802.11 ac + Bluetooth® 4.2**
WWAN:
Placa de Banda Larga Móvel 4G LTE-A (Qualcomm® Snapdragon™ X7 LTE-A (Sierra Wireless EM7455 )) 
Placa de Banda Larga Móvel 4G LTE (Intel® XMM™ 7160 (Fibocom L831-EAU) Opcionais

Dimensões 336,6 mm x 232,5 mm x 19,95 mm 

Peso A partir de 1,58 kg 

Cores Preto

ESPECIFICAÇÕES

ACESSÓRIOS

FILTRO DE PRIVACIDADE

Desempenho para você confiar

Fique Tranquilo Onde a Vida o Levar
O T470 vem com garantia mundial padrão,

permitindo a você buscar assistência especializada
e ajuda em 160 países por todo o mundo.

Simples e Favorável aos Negócios

DESENVOLVIDO PARA OS NEGÓCIOS DE HOJE
oferecendo o que você precisa, quando você precisa.

DESENVOLVIDO COM O KNOW-HOW THINKPAD®
trazendo a você a melhor interação possível com seu PC, além 

de suporte no mundo inteiro.

* Com base nos testes MobileMark 2014. A autonomia da bateria pode variar consideravelmente de acordo com as configurações, uso e outros fatores.
** Recursos Bluetooth 4.2 limitados conforme o sistema operacional.

Esqueceu sua senha? Não se Preocupe, Apenas Sorria

Mesa Limpa, Pensamentos Claros
Ultrarrápido e muito seguro, o Dock ThinkPad® WiGig (opcional) pode conectar-se sem 

dificuldades, sem fio e instantaneamente ao seu T470 e todos os seus periféricos, como um monitor
ou dispositivo de armazenamento de backup. Basta deixar seu notebook a menos de dois

metros do dock e ele faz o resto. Além de reduzir a bagunça de sua área de trabalho,
ele também pode alimentar todos os seus aparelhos.

Aproveite os Benefícios do SSD

DA CAIXA DIRETO PARA OS NEGÓCIOS
Com a 7ª geração de processadores Intel® Core™, Microsoft Windows 10 Pro e bateria com autonomia de 

até 18 horas*, o ThinkPad® T470 foi projetado para melhorar sua produtividade onde 
quer que esteja. Fácil de usar, instalar e de fácil manutenção, este robusto notebook de 14" conta com 

tecnologia de ponta, incluindo armazenamento SSD, leitor seguro de impressão digital e reconhecimento 
facial avançado. Tudo isso com o lendário suporte e confiabilidade ThinkPad®.

Com a capacidade de resposta e eficiência da 7ª geração de processadores Intel® Core™,
você pode alternar sem dificuldades entre suas aplicações favoritas, aumentando seu nível

de produtividade, criatividade ou entretenimento ao longo do caminho.

Diferente de um HD mecânico convencional, o Solid-State Drive (SSD) não possui partes móveis e funciona 
com maior agilidade - inclusive ao iniciar (cerca de 3x vezes mais rápido), abrir arquivos (até 30% mais 
rápido) e transferir arquivos (cerca de 200MB/s, em comparação com 50–120MB/s de um HD comum). 

Além de silencioso, é mais confiável, robusto e seguro.

Testado para Resistência, Criado para o Sucesso
Cada notebook ThinkPad® passa por 12 rígidos testes de especificação militar e mais de 200 

controles de qualidade. Então, você pode ficar tranquilo sabendo que seu T470 é mais do que capaz
de sobreviver aos desafios do dia a dia.

Fácil de configurar e instalar, o T470 possui fácil manutenção, atualização e segurança.
Para desde o usuário comum até o técnico de TI, esses notebooks comerciais são projetados

para tornar o trabalho, e a vida, mais fáceis para todo mundo.

Menos é realmente mais
O ThinkPad® T470 está disponível com o Microsoft 

Windows 10 Pro. Agora, você pode 
dizer adeus a programas de avaliação, aplicações 

ou distrações indesejadas. E olá para um notebook 
mais rápido, da inicialização ao desligamento,

e tudo o que estiver entre eles.

Com a tecnologia de reconhecimento facial avançado e impressão digital d o Windows Hello,
não é necessário lembrar sua senha. Basta sorrir para a câmera infravermelho ou tocar no leitor

de impressão digital para fazer o login, com rapidez e segurança.

Vença com Facilidade Longos Dias de Trabalho

Com suas duas baterias e a tecnologia Power Bridge, o T470 oferece a você uma maior flexibilidade 
e até 18 horas* de autonomia com uma única carga. É mais do que suficiente para acompanhá-lo

até altas horas da noite ou para assistir seus programas favoritos.

Produtividade e Entretenimento em Qualquer Lugar

Pesando cerca de 1,58 kg e com apenas 19,95 mm / 0,79" de espessura, o T470 oferece a você 
portabilidade sem sacrificar seu desempenho. Sua tela Full HD de 14,0" (opcional) oferece 

imagens nítidas e vibrantes, perfeita para trabalhar onde quer que esteja.

Sempre Conectado, Ainda Que Você Não 
Esteja

Com a conexão ultrarrápida LTE-A 4G (opcional), T470 
oferece a você acesso rápido a todos - mesmo fora do 

alcance do Wi-Fi.

Imagem Nítida, Áudio Ainda Mais Nítido

O T470 vem com uma webcam HD e microfone duplo
(com redução de ruídos de fundo) - ideal para calls em escritórios 

abertos agitados ou num café movimentado.

Dois Mouses É Melhor do Que Um
Como sempre ouvimos nossos clientes, 

fomos capazes de aperfeiçoar o TrackPad
e TrackPoint do nosso T470. Com um design 

melhorado que diminui saltos ou falhas
de rolagem, esses dispositivos de apontamento 

oferecem uma experiência mais suave, pura
e precisa. Juntamente com o premiado teclado 
ergonômico ThinkPad®, o T470 o ajudará você 

a executar de maneira mais fácil
as tarefas mais difíceis.

MOUSE WIRELESS
THINKPAD® PRECISION

Ergonomicamente projetado para usuários 
destros e canhotos, o Mouse Wireless 
Thinkpad® Precision é desenvolvido 
pensando na facilidade e precisão, com 
resolução padrão ajustável. Confortável e 
preciso, conta também com um indicador de 
bateria para sua comodidade.

MOCHILA THINKPAD® PROFESSIONAL

A elegante Mochila ThinkPad® Professional é feita
com material de proteção de qualidade que oferece 
durabilidade onde quer que vá - e possui espaço suficiente 
para seu mouse, adaptador AC e outros itens essenciais
de viagem. Mais proteção para seu ThinkPad®, oferecendo
a segurança enquanto viaja, de fácil acesso para inspeção
em aeroportos - e vem completo com garantia vitalícia limitada.

DOCK THINKPAD® THUNDERBOLT™ 3

O Dock ThinkPad® Thunderbolt™ 3 é perfeito para 
multitarefas. Ele permite utilizar até 2 telas 4K ou 3 
telas Full HD, permitindo a você expandir 
consideravelmente seu desktop. Além disso,
com um único cabo, você tem 13 portas adicionais 
para todos os seus periféricos. E a tecnologia 
Thunderbolt™ 3 também oferece velocidades
de transferência de até 22 Gbps, 5 vezes mais rápido 
do que um dock USB convencional. Compatível 
também com inicialização PXE e Wake-on-LAN. 

Simples de aplicar e de remover,
o Filtro de Privacidade é projetado
com a revolucionária tecnologia
de microrreplicação, escurecendo
as vistas laterais de modo que só
quem está diretamente em frente da tela
consegue visualizá-la. Mantenha protegidos
os seus projetos no escritório - e mantenha
os hackers visuais no escuro trabalhando
onde quer que esteja.




