
Lenovo™ ThinkCentre®  M910 Tiny

o ThinkCentre®  M910 Tiny eleva os limites da computação.

O DESKTOP DEFINITIVO
Menor, mais potente e versátil que um desktop tradicional,

QUEM PRECISA DO LENOVO™ THINKCENTRE®  M910 TINY

Lenovo™ recomenda o Windows 10 Pro.

O ultracompacto ThinkCentre®  M910 Tiny possui a última tecnologia encontrada nos desktops.
Com os mais recentes processadores e memória DDR4, ele pode ligar e abrir arquivos com rapidez e 
apresentar conteúdo de qualidade em até 4 monitores. Pense grande e execute múltiplas tarefas com 
facilidade. 

POR QUE COMPRAR O LENOVO™ THINKCENTRE®  M910 TINY

Em Qualquer Lugar
96% menor que os desktops tradicionais, 

o Tiny pode ser instalado em qualquer 
espaço. Instale-o na parede, atrás do 
monitor, ou até debaixo da mesa. 

Robusto
Testado para satisfazer as especificações 
militares MIL-SPEC*, os ThinkCentre®  
Tiny são desktop poderosos e prontos 
para lidar com as tarefas mais críticas. 
Com o filtro anti-poeira opcional,
que reduz em até 40% a entrada
de poeira, o ThinkCentre®  Tiny 
permanece confiável por muito
mais tempo.

Impressionante
Com os processadores Intel® Core™ i7
e memória DDR4, você pode executar 
tarefas intensas com rapidez e facilidade. 
O SSD PCIe opcional permite iniciar 
sua máquina num instante e abrir
seus arquivos com rapidez.

Transforme-se
Crie seu próprio all-in-one “modular” 
instalando o ThinkCentre®  Tiny atrás 
de um monitor Tiny-in-One (TIO) e faça
o upgrade do monitor e do computador
separadamente, garantindo maior uso
de seus recursos ao longo do tempo.

* Testado de -20 a +60°C durante 3 x 2 horas.

Tomadores de decisão que 
acreditam na área de TI que 
veem o desempenho tecnológico 
como elemento essencial para
o fortalecimento de seus
negócios

Profissionais ativos
que exigem performance 
padrão de desktop em
um dispositivo modular
e portátil

Usuários autônomos
que apreciam a versatilidade 
de um suporte com vários 
monitores que lhes permite 
acompanhar, criar, apresentar, 
deslocar-se e sair
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ESPECIFICAÇÕES
Lenovo™ ThinkCentre®  M910 Tiny

PERFORMANCE

Lenovo™ ThinkCentre®  M910 Tiny 

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.

OPÇÕES & ACESSÓRIOS

Suporte
VESA para 

ThinkCentre® 
Tiny

Filtro Anti-Poeira 
ThinkCentre®  

Tiny 1L

ThinkVision®  P27q

THINKCENTRE®. MAIS VALOR.

Tecnologia Intelligent
Cooling Engine (ICE)

Menores índices
de falha no setor1

O percentual mais
elevado de materiais
reciclados

Pinos banhados a ouro para 
uma melhor qualidade de 
sinal

1 Estudo TBR sobre Frequência
de Reparação em Grandes Empresas de 2011.

SOFTWARE PRÉ-INSTALADO

_________________
1 Não disponível em todas as regiões.
2 Até cinco anos de duração.

Lenovo™ recomenda o Windows 10 Pro.

Sistema Operacional

 Windows 10 Pro

Suporte para downgrade do Windows 
10 Pro para Windows 7 Professional 
(não disponível para a 7ª geração

 de processadores Intel®)

Processador
Até a 7ª Geraçãode processadores 

 Intel® Core™ i7 VPro™

Armazenamento
1 x HDD/SSD de 2,5"

 1 x M.2 Slot para SSD ou Intel® Optane™

Memória
2 x DDR4 2400MHz SODIMM

 Até 32GB

Placa de Vídeo

 Até Intel® Integrated Graphics 630

Alimentação
Fonte 65W 88% 

SEGURANÇA
Trava

CERTIFICADO AMBIENTAL
Energy Star 6.1, certificação EPEAT
Gold (América do Norte),
certificação UL GreenGuard,
validação Erp lot 3

SERVIÇOS RECOMENDADOS

CONECTIVIDADE
Painel Frontal
2 x USB 3.0 (1 para carga rápida) 2 x 

 Áudio (1 combo)
Painel Traseiro
4 x USB3.0
2 x DisplayPort
2 portas opcionais:
(1)DP/HDMI/Type-C*/VGA/Serial
(2)Serial       

  *Obs.: Porta Type-C com função USB e vídeo

1 x LAN
WLAN (opcional)
1 x 1 WLAN 802.11 ac + Bluetooth® 4.0 
2 x 2 WLAN 802.11 ac + Bluetooth® 4.0 
2 x 2 WLAN 802.11 ac + Bluetooth® 4.0 
+ Intel® vPro™

DESIGN
Dimensões

 179 mm x 183 mm x 34,5 mm

Peso

 1,32 kg

Especificações MIL-SPEC

 Sim

Fácil Manutenção (Acesso Tool-Less) 
Chassi Aberto / HDD / Memória

Windows 10
Sistema de Proteção Ativa (APS) 
Cyberlink PowerDVD Create, Power2Go 
e Power Producer (opcionais) 
Cyberlink PowerDVD SD (opcional) 
Lenovo™ Companion 
Lenovo™ ID 
Lenovo™ ThinkVantage Tools 
Microsoft O�ce (Versão de Avaliação)

Windows 7
Adobe Reader

Sistema de Proteção Ativa (APS)

Ferramenta de Criação de Imagem
de Recuperação 
Cyberlink PowerDVD Create, Power2Go 
e Power Producer (opcionais) 
Cyberlink PowerDVD SD (configurável) 
Internet Explorer 
Centro de Soluções Lenovo 
Lenovo™ ThinkVantage Tools 
Microsoft O�ce (Versão de Avaliação)

SUPORTE TÉCNICO PRIORITÁRIO1
Faça de sua prioridade, nossa prioridade. 
Encaminhamento 24/7 de chamadas
de prioridade para técnicos de nível avançado, 
rastreamento eletrônico de incidentes
e serviços de gestão de ampliação. 
UPGRADES DE GARANTIA - SERVIÇO DE 
REPARTO ON-SITE E SUPORTE NO DIA ÚTIL 
SEGUINTE2
Maximiza o tempo de operação e produtividade 
de seu PC, oferecendo um serviço prático
e rápido de reparação no seu local de trabalho. 
EXTENSÕES DE GARANTIA2
Este serviço de prazo e preço fixos ajuda
na preparação precisa de orçamentos para 
despesas com PC, protege seu valioso 
investimento e reduz o custo de aquisição
ao longo do tempo.

SUPORTE LENOVO PREMIER1
Conecte sua empresa diretamente
com técnicos qualificados localizados na região 
da EMEA, que prestarão suporte de hardware
e software com “facilidade” de comunicação
de resolução de problemas e suporte ágil Local 
no Dia Útil Seguinte. 
MANTENHA SEU DISCO
Mantenha seu disco no caso de falhas, 
garantindo sua tranquilidade em saber
que seus dados importantes estão protegidos. 
IDENTIFICAÇÃO
Os sistemas são equipados com uma etiqueta 
de identificação profissional flexível com base 
em suas especificações exatas. Os PCs são 
facilmente identificáveis e rastreáveis logo após 
a instalação.

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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