
Lenovo™ V520s SFF

QUEM PRECISA DO LENOVO™ V520S SMALL FORM FACTOR?

A Lenovo™ recomenda o Windows 10 Pro.

IDEAL E SEGURO
Com até a 7ª geração de processadores Intel® Core™ i7 e memória DDR4, o Lenovo™ V520s Small Form Factor 
foi projetado para aumentar sua produtividade. Aliado ao maior desempenho dos SSDs PCIe, você conta com 
rapidez e potência, seja para lidar com arquivos grandes, criar conteúdos de alta qualidade, ou manter-se 
conectado. Com 4 portas USB no painel frontal, você pode conectar seus periféricos e adaptar-se conforme 
seu negócio cresce. A aplicação Lenovo™ Companion torna o gerenciamento de seu computador ainda mais 
simples,mantendo o produto empre atualizado. Com a proteção da tecnologia Smart USB e Bluetooth® Lock, 
seu V520s Small Form Factor garante segurança, com o não vazamento de informações ou a entrada de 
arquivos maliciosos.

MOTIVOS PARA COMPRAR O LENOVO™ V520S SMALL FORM FACTOR

Desempenho 
Faça dele a sua primeira opção com a 
mais recente geração de processadores 
Intel® Core™ i7, juntamente com os SSDs 
PCIe e memória DDR4 para iniciar
sua máquina rápido e abrir seus arquivos 
sem demora.

Gerenciamento
Com o conforto de uma única aplicação,
o Lenovo™ Companion lhe permite 
gerenciar a saúde de seu sistema, 
configurar atualizações e remover 
arquivos desnecessários. 

Pronto Agora
Pronto para a memória Intel® Optane™, 
que permite desempenho e 
capacidade de resposta ainda mais 
surpreendentes, 
sem comprometer o armazenamento.

Seguro
Com a proteção Smart USB,
que previne o vazamento e garante 
a gestão de dados.

Proprietários de pequenos negócios que 
buscam a ferramenta mais simples para
o trabalho e que apreciam uma forma mais
prática de atender suas necessidades sem
ter que se preocupar com confiança,
desempenho ou segurança.

Profissionais que valorizam
o desempenho e a 
o produtividade e que 
adquirem a tecnologia mais 
moderna buscando, sempre 
que possível escalabilidade. 

Usuários de pequenas empresas 
que acreditam no uso da nuvem e 
buscam segurança em tempo real 
quando escolhem seus 
computadores para o trabalho.
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PERFORMANCE SOFTWARE
PRÉ-INSTALADO

CERIFICADO AMBIENTAL

SEGURANÇA

ESPECIFICAÇÕES
Lenovo™ V520s Small Form Factor

Lenovo™ V520s SFF

CONECTIVIDADE

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.

OPÇÕES & ACESSÓRIOS

Suporte Lenovo™
com Ajuste
de Altura

Headset
Estéreo Lenovo™

A Lenovo™ recomenda o Windows 10 Pro.

Sistema Operacional

Até Windows 10 Pro

Processador

Até a 7ª geração de processadores

Intel® Core™ i7

Armazenamento

1 x SSD PCIe M.2 2280 (até 256GB)

1 x HDD de 3,5" (até 1TB)

1 x HDD de 2,5" (até 128GB)

1 x ODD Slim

Memória

Até 32GB (2x16GB) DDR4 UDIMM 2400 

MHz

Placa de Vídeo

Intel® HD Graphics 630

Intel® HD Graphics 610

NVIDIA® GT730 2G GDDR3 (opcional)

NVIDIA® GT730 1G GDDR5 (opcional)

Alimentação (PSU)

Fonte de 180W/210W

Trava Kensington®, Proteção Smart USB

Portas Frontais

4 x USB 3.0

Leitor de Cartão (opcional) 2 x Áudio

Portas Traseiras

2 x USB 3.0

2 x USB 2.0

1 x VGA

1 x DisplayPort

1 x HDMI

1 x Serial, 1 Serial opcional

1 x LAN

2 x Áudio

1 x Paralela (opcional)

Conexão Wireless

1 x 802.11b/g/n/ac

 DESIGN
Dimensões (L x P x A)

V520s:

92,5 mm × 290,9 mm × 343,5 mm

Lenovo™ Companion 3.0

Lenovo™ Application Explore

Lenovo™ ID

Microsoft O�ce 2016

 

Energy Star 6.1

Green Guard

EPEAT Glod

RoHS / WEEE / REACH

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 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.

PROTEÇÃO CONTRA DANOS ACIDENTAIS1
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 falhas, 
garantindo sua tranquilidade em saber que 
seus dados importantes estão protegidos. 
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 On-Site 
no Dia Útil Seguinte.

______________________

1 Não disponível em todas as regiões.
2 Período total de até cinco anos.

A Lenovo se reserva o direito de alterar as ofertas e especificações dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. A Lenovo busca da melhor maneira possível assegurar a exatidão de todas
as informações, mas não se responsabiliza por eventuais erros editoriais, fotográficos ou tipográficos. Imagens meramente ilustrativas. Para obter especificações completas sobre os produtos, serviços
e garantias da Lenovo, visite www.lenovo.com.A Lenovo não faz nenhuma representação nem oferece garantias com relação a produtos ou serviços de terceiros. Marcas comerciais: Lenovo, o logotipo
da Lenovo, IdeaPad, IdeaCentre, Yoga e Yoga Home são marcas comerciais ou marcas registradas da Lenovo. Microsoft, Windows e Vista são marcas registradas da Microsoft Corporation. AMD, o logotipo 
AMD Arrow e suas combinações são marcas registradas da Advanced Micro Devices, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outras jurisdições. Os nomes de outras empresas, produtos e serviços podem ser 
marcas registradas ou marcas de serviços de terceiros. A vida-útil da bateria (e seu tempo de recarga) podem variar por diversos fatores, incluindo configurações de sistema e utilização. Visite 
www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/ regularmente para obter as últimas informações sobre segurança e eficiência. ©2017 Lenovo. Todos os direitos reservados.
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