
Muita inovação
Significa que o X1 fica cada vez melhor, sem 

sacrificar o que você já conhece e adora.

Experiência premium
Significa que o X1 oferece sempre a melhor interação possível. 
Seja com sua segurança aperfeiçoada, seu design moderno ou 
suporte em todo o mundo - você sempre pode contar com o 

ThinkPad®.

Lenovo™ 
ThinkPad® X1 Carbon

ULTRALEVE E ULTRARESISTENTE
Equipado com um chassi reforçado de fibra de carbono, o X1 Carbon é tão durável quanto seu predecessor 
e seu design compacto faz dele o X1 mais leve e fino já criado. Além de sua potência, vem equipado com: 
Windows 10 Pro, 7ª geração de processadores Intel® Core™, conexão ultrarrápida via Thunderbolt™ 3 
e tela Quad HD de 14". Tudo isso com nosso lendário suporte ThinkPad®. 

1.14 kg e 15.95 mm. Extremamente 
leve e compacto

Tamanho 8% menor, tela 
de 14” em um chassi de 13”

 Teste em nível militar e mais de 200 
verificações de qualidade em 

durabilidade

 Conecte-se 
automaticamente a todos os 

periféricos com o dock 
ThinkPad® WiGig

15,5 horas de autonomia de 
bateria* e carregador 

rápido, que chega a 80% 
em apenas 60 minutos

*Baseado em testes com o MobileMark 2014. A vida útil da bateria varia significativamente com as configurações, a utilização e outros fatores.

Mantenha-se conectado com LTE-A 4G 
(opcional)

Tecnologia Intel® Thunderbolt™ 3 
e USB-C

VERSATILIDADE

 Garantia mundial com 
cobertura em 160 países

Windows Hello para 
reconhecimento facial / início 

de sessão com impressão 
digital

Mais de 100 milhões de 
ThinkPads por trás do X1 Carbon

Microsoft Windows 10 Pro 

EXPERIÊNCIA PREMIUM

INOVAÇÃO E CONFIANÇA

Lenovo ThinkPad X1 Carbon

Operating 
System Windows 10 Pro (64 bit)

CPU

Intel® Core™ i7-7600U vPro™
Intel® Core™ i7-7500U
Intel® Core™ i5-7300U vPro™
Intel® Core™ I5-7200U

Display 14” WQHD IPS (2560 x 1440) 300 nits
14” FHD IPS (1920 x 1080) 300 nits

Storage

128GB  SSD SATA
180GB  SSD Intel® SATA
256GB  SSD Intel® PCIe TLC OPAL2
256GB  SSD PCIe TLC OPAL2
512GB SSD Intel® PCIe TLC OPAL2
512GB SSD PCIe TLC OPAL2
1TB SSD PCIe TLC OPAL2

Memory Up to 16GB 1866MHz LPDDR3

Audio Dolby® Audio™ Premium

Security dTPM 2.0
Touch fingerprint reader option

Camera HD 720p
IR camera option

Graphics Integrated Intel® HD Graphics 620

Battery Up to 15.5 hours*

Ports 2 x Intel® Thunderbolt™ 3, 2 x USB 3.0, HDMI, native RJ45, microSD, microSIM

Connectivity

WLAN: Intel® Dual-Band Wireless-AC 8265 2 x 2 AC + Bluetooth® 4.2
WWAN: Qualcomm® Snapdragon™ X7 LTE-A EM7430 

Qualcomm® Snapdragon™ X7 LTE-A EM7455
WiGig:  Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 (WiGig + WiFi 2 x 2 AC + Bluetooth®4.2)

NFC Option
LTE-A (4G)

Dimensions 
(W x D x H) 323.5 mm x 217.1 mm x 15.95 mm / 12.7” x 8.5” x 0.6”

Weight Starting at 2.51 lbs / 1.14 kg

Colors Black, Silver

SPECIFICATIONS

Acostume-se a verificar a mala
Pesando apenas 1,12 kg e 15,95 mm de espessura, o novo X1 Carbon é o nosso menor  e mais fino 
Ultrabook corporativo. Você pode acabar olhando sua mala várias vezes para se certificar que ele 

está lá.

Sem reinventar a roda
A Lenovo entregou mais de um 100 milhões de ThinkPads, todos com nosso teclado ergonômico, 

premiado e altamente preciso. O X1 Carbon oferece essa mesma interação lendária que os profissionais 
de TI e os usuários finais adoram e esperam de um ThinkPad o dia inteiro e todos os dias.

Pode contar conosco
Com um chassi de quatro camadas de fibra de carbono reforçado e uma gaiola de proteção de liga de 

magnésio para garantir mais força, projetamos o novo X1 Carbon para aguentar tudo que encontrar pelo 
caminho. Desde bebidas derramadas a quedas e batidas, esse computador portátil foi testado em 12 

requisitos de nível militar e passou em mais de 200 testes de durabilidade. Seja em um dia no escritório ou 
em um dia inteiro fora, pode contar com o X1 Carbon.

Menos é realmente mais
O X1 Carbon está disponível com o Microsoft Windows 10 . 
Chega de bloatware ou de aplicativos indesejados. É o fim 
das distrações e o começo da fácil configuração para os 

profissionais de TI.

Suporte pelo mundo
O X1 Carbon é fornecido com uma garantia mundial 

padrão, o que significa que você pode obter ajuda em 160 
países em todo o mundo. Estamos em todas as partes do 

mundo para que você trabalhe onde quiser.

Sem sacrificar nada para ter portabilidade
Tendo  tamanho 8% menor que as gerações anteriores, o novo X1 Carbon é mais fácil de pegar, carregar e 
levar ao trabalho com você. A melhor parte? Colocamos ainda mais capacidade de processamento, mais 

memória e mais espaço de armazenamento para impulsionar seu negócio. Além disso, conseguimos 
manter a tela de 14”, agora em Quad HD, em um chassi de 13”. Isso que é inovação.  

Vai lá, pode esquecer a senha!
Com o Windows Hello, você nunca mais vai ter de se lembrar de outra senha. Basta tocar no leitor de 

impressões digitais ou utilizar a nova câmera infravermelha com tecnologia avançada de reconhecimento 
facial para fazer login em seu laptop.

De 0 a 80 em 60min
O X1 Carbon tem uma bateria com vida útil* de 15,5 horas. Se a bateria estiver acabando, o recurso de 

recarga rápida chega a 80% da capacidade em apenas uma hora. Por isso, a pausa para o almoço ou um 
descanso pode facilmente recarregar sua bateria para durar mais 12 horas.

Clássico ou moderno, você decide
Escolha entre o visual sofisticado do preto tradicional do ThinkPad® e o charme moderno da prata, as 

duas cores disponíveis para o X1 Carbon, de acordo com seu estilo.

Como se fosse mágica, de verdade
Imagine caminhar até sua mesa com o X1 Carbon e conectar automaticamente seu monitor, teclado e 

mouse externos. Ou entrar em uma sala de conferência e, quase que instantaneamente, a apresentação 
aparecer no monitor com os  alto-falantes totalmente conectados. Dispense os cabos e a configuração de 

conexão com fio com o dock ThinkPad® WiGig (opcional).

Continua trabalhando mesmo se você não estiver
Mesmo quando o WiFi estiver fora do alcance, o novo X1 Carbon oferece o LTE-A 4G 
(opcional) para que você sempre tenha conectividade e acesso a todos os seus dados 

e aplicativos na nuvem.

Prepare-se para ser atingido por um raio
O X1 Carbon inclui o Intel® Thunderbolt™ 3, a tecnologia que traz o Thunderbolt™ ultrarrápido para o USB-C 

a velocidades de até 40 Gbps. Conecte um cabo de sua  porta USB-C a um dispositivo compatível com 
Thunderbolt™ 3 e tenha quatro vezes mais dados e duas vezes mais largura de banda de vídeo do que 

qualquer outro tipo de porta enquanto recebe alimentação de energia. Assim, você obterá a Thunderbolt™, 
USB, DisplayPort e o USB-C sempre ligado. Além disso, você pode até mesmo usar duas telas 4K com o 

Thunderbolt™ Dock.

Versatilidade
Significa que o X1 oferece o que você precisa e na hora 

certa, como, por exemplo, manter seus sistemas em pleno 
funcionamento e online o tempo todo.

* Baseado em testes com o MobileMark 2014. A vida útil da bateria varia significativamente com as configurações, a 
utilização e outros fatores.

ACESSÓRIOS

THINKPAD® X1 ULTRA SLEEVE

ThinkPad® X1 Ultra Sleeve
Elegante e sofisticado, o ThinkPad® X1 
Ultra Sleeve é feito de materiais bonitos e 
resistentes proporcionando excelente 
proteção para seu X1 Carbon. Com seu 
fecho magnético para armazenamento 
rápido, ele é ideal para transporte. Ele 
dispõe de um porta-caneta interno, que 
permite convenientemente armazenar 
uma caneta ou stylus extra. 

Mouse sensível ao toque sem fio ThinkPad® X1

O Mouse sensível ao toque sem fio ThinkPad® X1 é fino e 
contém dispositivo leve com modo duplo. Perfeito para viagens 
porque você pode guardá-lo em seu bolso ou na bolsa. Além 
disso, em apresentações, basta virá-lo ao contrário para usar o 
modo de apresentação integrado com tela sensível ao toque, o 
que proporciona controle total para navegar nos slides. Contém 
Bluetooth® 4.0 ou bateria recarregável tradicional interna e sem 
fio (de um minuto a uma hora de uso), indicador múltiplo de 
LED de vida útil da bateria, toque capacitivo para rolagem, 
TrackPad e botões de toque para apresentações.

Dock ThinkPad® Thunderbolt 3
O Dock ThinkPad® Thunderbolt™ 3 é perfeito 
para executar multitarefas. 
É possível usar até 2 telas 4K e expandir 
consideravelmente sua área de trabalho. Com 
apenas um cabo é possível ter 13 portas 
adicionais para todos os periféricos. Com a 
tecnologia Thunderbolt 3, a velocidade de 
transferência é de até 22 Gbps - 5 vezes mais 
rápido com o dock USB padrão. Compatível 
com inicialização PXE e LAN ativado.

* Baseado em testes com o MobileMark 2014. A vida útil da bateria varia significativamente com as configurações, a 
utilização e outros fatores.




