
Lenovo™ ThinkPad® X270

o ThinkPad X270 garante sua produtividade, mobilidade e conectividade.

PORTABILIDADE E DESEMPENHO
Com alto desempenho em um design durável e ultraleve,

Simples e Favorável
aos Negócios

Menos é realmente
mais

Esqueceu sua
senha? Não se
preocupe

Desempenho
em que você
pode confiar

QUEM PRECISA DO LENOVO™ THINKPAD® X270

Desempenho e praticidade em qualquer lugar, é o que o ThinkPad® X270 oferece a você. Isso graças a sua 
bateria com autonomia para um dia inteiro* e a 7ª Geração de processadores Intel® Core™, além de grande 
capacidade de armazenamento e memória. Com um leitor de impressões digitais, reconhecimento facial e o 
lendário suporte ThinkPad®, o ultraleve X270 foi projetado para ajudá-lo a atingir o auge no seu negócio.

POR QUE COMPRAR O
LENOVO™ THINKPAD® X270

Com a capacidade de resposta 
e eficiência da 7ª geração
dos processadores Intel® Core™, 
você pode alternar entre
suas aplicações favoritas sem 
dificuldades, aumentando
sua produtividade e satisfação.

Vá ainda mais longe
Com duas baterias e a 
tecnologia Power Bridge,
o X270 oferece até 21,4 
horas* de autonomia com 
uma única carga. Tempo mais 
do que suficiente para 
acompanhá-lo ao longo do 
dia ou para curtir seus 
aplicativos favoritos. 

Simples de configurar e instalar, 
o X270 possui fácil manutenção, 
atualização e segurança. Ele 
torna o trabalho (e a vida) mais 
fáceis para todo mundo, desde 
usuários comuns até técnicos de 
TI. 

Produtividade
e Entretenimento 
em Qualquer Lugar
Pesando a partir de 1,27 kg,
o X270 oferece portabilidade
e desempenho ideais para
trabalhar onde quer que esteja
ou relaxar assistindo um filme.

Disponível com o Microsoft 
Windows 10 Pro Signature 
Edition, você pode dizer adeus 
a programas, aplicações
e distrações indesejadas. Dê 
boas-vindas a um notebook 
mais rápido, da inicialização
ao desligamento.

Com a tecnologia
de leitura biométrica
de impressão digital
do Windows Hello, não
é necessário lembrar
sua senha. Basta tocar
no leitor de impressão 
digital para fazer o login 
com rapidez e segurança.

Usuários menos exigentes com 
relação a dispositivos e tecnologia, 
que querem apenas o caminho 
mais curto e confiável para concluir 
seus trabalhos.

Profissionais que veem
a tecnologia de forma imparcial, 
mas que estão cientes de sua 
contribuição para melhorar
a eficiência e conectividade,
e que escolhem os dispositivos 
de acordo com as 
recomendações de seus colegas.

Usuários altamente móveis
que trabalham regularmente fora 
do escritório, dependendo 
de serviços em nuvem 
e dispositivos portáteis para 
simplificar a produtividade.
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* Com base nos testes MobileMark 2014.
A autonomia da bateria pode variar consideravelmente
de acordo com as configurações, uso e outros fatores.

OPÇÕES & ACESSÓRIOS

Lenovo Laser 
Wireless Mouse

Mochila
ThinkPad® 

Professional

Dock ThinkPad® 
USB Type-C

NO QUE CONSISTE O THINKPAD®

Padrão
de excelência
em confiabilidade
desde 1992

Materiais
e camadas
de reforço
de qualidade

Teclado
ergonômico
premiado

Portabilidade
ao extremo 

DESIGN
Tela
Tela TN de 12.5" HD (1366 x 768), 200 nits Tela 
IPS de 12.5" HD (1366 x 768), 300 nits Tela IPS 
de 12.5" Full HD (1920 x 1080), 300 nits Tela IPS 
Touch de 12.5" Full HD (1920 x 1080),  300 nits3

Teclado
Retroiluminado (opcional)

Dimensões (L x P x A)
305,5 mm x 208 mm x 20,3 mm

Peso
A partir de 1,27 kg

Cores
Preto

Memória
Até 16GB DDR4 (1 x slot DIMM)

Áudio
Dolby® Advance Audio™

Câmera
Câmera HD de 720p

Placa de Vídeo
Intel® HD Graphics 620

Bateria
Até 21,4 horas*

SEGURANÇA
dTPm

Leitor de impressão digital (opcional)

CONECTIVIDADE
Portas de Entrada e Saída (I/O)
1 x USB Type-C, 1 x HDMI, 2 x USB 3.0 
(1 x energizado), 1 x RJ45, Leitor de 
Cartões 4 em 1, 1 x conector de áudio, 
entrada para cartão WWAN SIM, Leitor 
de Cartões Smart Card (opcional)

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

WWAN
Sierra Wireless EM7455 4G LTE-A

ESPECIFICAÇÕES
Lenovo™ ThinkPad® X270

PERFORMANCE
Sistema Operacional
Windows 10 Pro (64 bit)1

Processador
Intel® Core™ i7-7600U vPro™
Intel® Core™ i7-7500U
Intel® Core™ i5-7300U vPro™
Intel® Core™ i5-7200U
Intel® Core™ i3-7100U

Armazenamento
HDD
500GB 7200 rpm SATA 3
1TB 5400 rpm SATA 3
1TB 7200 rpm SATA 3
2TB 5400 rpm SATA 3

SSD
128GB SATA 3
180GB Intel® SATA 3 OPAL 2
256GB Intel® M.2 PCIe OPAL 2
256GB M.2 PCIe OPAL 2
512GB Intel® M.2 PCIe OPAL 2
512GB M.2 PCIe OPAL 2
1TB M.2 PCIe OPAL 2

Armazenamento secundário somente
com HDD (placa WWAN)
16GB Optane™ M.2 PCIe  
128GB M.2 2242 SATA 3

____________________________________
1 Signature Edition

SERVIÇOS RECOMENDADOS

A Lenovo™ conta com um portfólio completo de serviços para oferecer suporte e proteger
seu investimento. Alcance o sucesso e deixe o Serviço Lenovo apoiá-lo ao longo do processo.

____________________________
5   Não disponível em todas as regiões.

 

6  A Período total de até cinco anos.

SUPORTE TÉCNICO PRIORITÁRIO5
Faça de sua prioridade, nossa prioridade. 
Encaminhamento de chamadas de prioridade 
24/7 para técnicos de alto nível, rastreamento 
de incidentes eletrônicos, e serviços de gestão 
de escalonamento. 
UPGRADES DE GARANTIA - SERVIÇO ON-SITE 
E SUPORTE NO DIA ÚTIL SEGUINTE6
Maximiza o tempo de operação e produtividade 
de seu PC, oferecendo um serviço prático e 
rápido de reparo no seu local de trabalho. 
EXTENSÕES DE GARANTIA6
Este serviço de prazo e preço fixos ajuda na 
preparação precisa de orçamentos para 
despesas com PC, protege seu investimento, e 
reduz o custo de aquisição ao longo do tempo.

PROTEÇÃO CONTRA DANOS ACIDENTAIS5
Evite transtornos com despesas imprevistas de 
reparo. Oferece cobertura contra danos fora da 
garantia, incorrido sob condições normais de 
operação, como pequenos derramamentos, 
respingos, ou danos à tela integrada. 
MANTENHA SEU DISCO
Mantenha seu disco no caso de falha, 
garantindo sua tranquilidade em saber que seus 
valiosos dados estão protegidos. 
SUPORTE LENOVO PREMIER5
Oferece solução avançada de problemas e 
gestão de processos end-to-end dedicadas e 
locais.

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. Para especificações completas de produto, informações de serviços e garantias Lenovo, visite www.lenovo.com. Lenovo, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkServer, ThinkVision, 
ThinkSystem, ThinkAgile, System x e o logotipo da Lenovo são marcas registradas da Lenovo. A Lenovo não faz nenhuma representação ou dá garantia em relação a produtos ou serviços de terceiros. 
Outros nomes de empresas, produtos e serviços podem ser marcas registradas ou marcas de serviços de terceiros. © Lenovo 2017. Todos os direitos reservados.
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