
Lenovo™ ThinkPad® T470s 

SEMPRE PRONTO PARA OS NEGÓCIOS 
Performance elevada e design portátil. O ThinkPad® T470s 
possibilita maior produtividade em qualquer ambiente.

Com design fino e leve, o ThinkPad® T470s conta com a tecnologia da 7ª geração de processadores 
Intel® Core™, grande duração de bateria* e ampla memória RAM. Ele é capaz de levar  seus 
projetos a qualquer lugar, com uma tela WQHD de até 14”, webcam e alto-falantes estéreos.  Tudo 
isso com a confiabilidade e suporte da linha ThinkPad®.

PORQUE COMPRAR UM LENOVO™ THINKPAD® T470s?

Performance em que 
você pode confiar
Alterne facilmente entre 
seus aplicativos favoritos, 
acelerando sua criatividade 
e processos. 

Simples de usar
Rápido e prático, o T470s 
oferece segurança e serviços 
que atendem aos usuários 
comuns e profissionais de TI.

Mais mobilidade
O T470s suporta até duas 
baterias com a tecnologia 
power bridge, oferecendo  
flexibilidade e autonomia  
de até 10.5* horas de energia 
em uma única carga.

Portátil
Pesando 1,32Kg e com 
18,8mm de espessura,  
o T470s combina portabilidade
com performance de ponta.

Sempre disponível
O novo T470s possui  
a tecnologia LTE-A (4G), 
provendo conectividade  
e acesso a todos os dados  
e aplicativos na cloud, mesmo 
com o WiFi fora de alcance.

QUEM PRECISA DO LENOVO™ THINKPAD® T470s?

WWW.LENOVO.COM

Usuários que precisam de agilidade e 
valorizam a rápida inicialização do 
sistema e acesso aos arquivos. Tudo 
isso é possível graças ao alto poder de 
processamento e a velocidade do 
disco SSD (Solid State Drive).

Profissionais multitarefas que 
desejam excelente performance 
empresarial - juntamente com 
um design altamente durável, 
projetado para ser transportado 
para todo lugar.

Usuários que precisam  
trabalhar fora do escritório  
com frequência, utilizando  
dados armazenados na cloud.



Lenovo™ ThinkPad® T470s

Certificado em 
testes militares 
de resistência

BENEFÍCIOS DE POSSUIR UM THINKPAD®?

ESPECIFICAÇÕES
Lenovo ThinkPad® T470s

PERFORMANCE
Sistema Operacional
Até Windows 10 Pro 64 bit

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

Armazenamento
Até 1TB PCIe NVMe SSD

Memória
Até 24GB DDR4

Áudio
Dolby® Audio™ Premium

Câmera
HD 720p

Gráficos
Até Intel® HD Graphics 620

Bateria
Até 10.5 horas*

LENOVO SERVICES ACESSÓRIOS E OPCIONAIS

Produzido com 
estrutura em fibra 
de carbono 
e magnésio

Design modernoPremiado teclado 
ergonômico

SEGURANÇA
dTPM 2.0
Leitor touch de impressões digitais 
(opcional)

CONECTIVIDADE
I/O ports
1 x HDMI, 1 x RJ45 , 1 x Headphone 
& Microphone combo jack, 2 x USB 
3.0, 1 x USB 3.0 (powered),
1 x Intel® Thunderbolt™ 3, 1  
x Media Card Reader (4-in-1) 
(SD, MMC, SDHC, SDXC),  
1 x Mechanical Docking Port, 1 x Smart 
Card Reader (alguns modelos)

WLAN
Intel® Dual Band Wireless-AC  
8265 2 x 2 AC + Bluetooth® 4.1

Intel® 8260 (2 x 2 AC) e Bluetooth® 4.1

Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 
(WiGig + WiFi 2 x 2 AC  
+ Bluetooth®4.1) vPro

WWAN
Mobile Broadband 4G LTE-A 
integrada (Qualcomm® Snapdragon™  
X7 LTE-A (SierraWireless EM7455)) 
Mobile Broadband 4G LTE-A 
integrada (Qualcomm® Snapdragon™ 
X7 LTE-A (Sierra Wireless EM7430))

WiGig 
Intel® WiGig 18265 Comb

DESIGN
Tela
14” FHD (1920 X 1080), 250 NIT, IPS 
14” WQHD (2560 X 1440), 300 NIT, IPS

Dimensões (L X D X A)
331 mm X 226.8 mm X 18.8 mm /

Peso
1.32 Kg

Cores
Preto

ThunderBolt Dock

Mochila ThinkPad 
Professional

Filtro de Privacidade Mouse ThinkPad 
Precision Wireless

A Lenovo oferece um portfólio abrangente de serviços para apoiar e proteger o seu investimento.

LENOVO SERVICES 
SLA – Atendimento com Tempo de Solução 
A Lenovo oferece soluções de 
reparo de máquinas que atendem às 
necessidades críticas de suporte para 
empresas, garantindo o menor tempo de 
equipamentos parados.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
Permitem a visualização do quanto será 
desembolsado na manutenção de um parque 
de máquinas, sem surpresas no orçamento. 
Suportam períodos de até 5 anos (dependendo 
do sistema) e incluem atendimento com prazo 
e custos definidos.

PROTEÇÃO CONTRA  
DANOS ACIDENTAIS 
Serviço que cobre acidentes fora da 
garantia do produto e que protege as 
máquinas contra falhas.

O QUE ESTÁ COBERTO? 
Quedas acidentais, derramamentos de 
líquidos sobre a máquina, solavancos e 
falhas estruturais sofridas em condições 
operacionais e de manuseios normais, 
quedas de energia elétrica e danos à tela 
LCD integrada.

**A Lenovo tem o serviço de Imagem, 
Customização de BIOS e Asset Tag direto 
de fábrica, garantindo que estas sejam entregues 
aos usuários finais prontas para uso. Além disso, 
há o serviço de instalação de equipamentos, 
facilitando o trabalho da equipe de TI.

* Baseados em testes com o MobileMark 2014. A duração da bateria varia dependendo das configurações, seu uso e outros fatores.

A Lenovo realiza todos os esforços para garantir a precisão das informações, mas não é responsável por qualquer conteúdo editorial, fotográfico ou por erros tipográficos. Todas as imagens são apenas para fins ilustrativos.  
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