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ThinkPad® Xl Carbon 

ULTRALEVE E ULTRARESISTENTE
Menor, mais versátil e mais potente do que nunca, 

o Xl Carbon mantém as coisas ainda melhores.

Equipado com um chassi reforçado de fibra de carbono, o Xl Carbon é tão durável quanto seu predecessor 

e seu design compacto faz dele o Xl 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®. 

POR QUE COMPRAR O LENOVO
™ 

THINKPAD X1 CARBON 

• 
Faça Mais, Com Menos 

Nosso menor e mais fino 
Ultrabook corporativo, 
este notebook não é peso 
pena - com mais poder 
de processamento, memória 
e armazenamento para 
manter você produtivo onde 
quer que vá. 

• 
Prepare-se para 

se Surpreender 

Conecte um cabo de sua porta 
USB Type-C para um 
dispositivo compatível com a 
tecnologia Intel® Thunderbolt™ 

3, e obtenha quatro vezes 
mais dados e o dobro de 
banda de vídeo de qualquer 
outra porta, enquanto também 
fornece energia. 

• 
Seus Dados Seguros 

e Protegidos 

Faça login de forma rápida 
e segura com um sorriso ou 
toque, utilizando o Windows 
Hello. Use o leitor de 
impressão digital ou a nova 
câmera infravermelha com 
a mais avançada tecnologia 
de reconhecimento facial . 

• 

• 
Menos É Realmente Mais 

O Xl Carbon está disponível com 
o Microsoft Windows 10 Pro.
Chega de versões de avaliação,
apps indesejados e distrações.
O Xl oferece provisionamento
mais simples para profissionais 
de TI.

Em Pleno Funcionamento, 

Mesmo que Você Não Esteja 

O novo Xl Carbon possui suporte 
para rede L TE-A 4G (opcional)
garantindo a você conectividade 
e acesso contínuo a todos os seus 
dados e aplicações em nuvem 
mesmo quando o Wi-Fi estiver 
fora de alcance. 

QUEM PRECISA DO LENOVO
™ 

THINKPAD X1 CARBON 

11 
Tomadores de decisão de TI 
comprometidos em oferecer a 
tecnologia mais eficaz e valor de 
longo prazo para seu negócio 
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21 Profissionais ativos, envolvidos 
com tecnologia, que priorizam 
desempenho e imagem 31 

Usuários altamente móveis que 
necessitam de desempenho 
em nível empresarial em um 
dispositivo móvel, com 
conectividade contínua e 
excelente autonomia de bateria 
para manterem-se produtivos 
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NO QUE CONSISTE O THINKPAD® 

• 
Padrão de 
excelência 
em confiança 
desde 1992 • 

Materiais 
e camadas 
de reforço 
de qualidade • 

Teclado 
ergonômico 
premiado • 

Formatos 
para todas 
as necessidades 

SEGURANÇA 

dTPM 2.0 

Leitor de impressão digital opcional 

CONECTIVIDADE 

Portas de Entrada e Saída (1/0) 
2 x USB 3.0, 2 x Thunderbolt 3, 1 x HDM 
1 x Porta de expansão Ethernet, Áudio 

ESPECIFICAÇÕES 

Lenovo
™ 

ThinkPad® Xl Carbon

PERFORMANCE 

Sistema Operacional 
Windows 10 Pro (64 bit)

Processador e Memória 
Intel• Core'" i7-7600U vPro'" 
(16GB/8GB RAM) 
Intel® Core'" i7-7500U (16GB/8GB RAM) Intel® 

Core'" i5-7300U vPro'" 
(16GB/8GB RAM) 
Intel® Core'" I5-7200U (8GB RAM) 

Armazenamento 
128GB SSD SA TA 
180GB SSD Intel® SATA OPAL2 
256GB SSD PCle TLC OPAL2 
512GB SSD PCle TLC OPAL2 
1TB SSD PCle TLC OPAL2 

Memória 
Até 16GB LPDDR3 1866MHz 

Áudio 
Dolby® Audio'" Premium 

Webcam 
HD 720p, câmera IV opcional 

Placa Gráfica 
Intel® HD Graphics 620 Integrada 

Bateria 
Até 15,5 horas* 

WLAN 
Intelº Dual Band Wireless-AC 8265 2 x 2 
AC+ Bluetoothº 4.2 

WWAN 
Sierra Qualcomm• Snapdragon'" X? L TE-A 
EM7455 

WiGig (opcional) 
Intelº Tri-Band Wireless-AC 18265 (WiGig + 
WiFi 2 x 2 AC+ Bluetooth® 4.2) 
NFC opcional 

DESIGN 

Tela 
14" IPS Wide Quad HD (2560 x 1440), 300 nits 

14" IPS Full HD (1920 x 1080), 300 nits 

Dimensões (L x P x A) 
323,5 mm x 217,1 mm x 15,95 mm / 
12, 7" X 8.5" X 0,6" 

Peso 
A partir de 1,13 kg 

Cores 
Preto 

• Com base nos testes MobileMark 2014. A autonomia da bateria pode variar 

consideravelmente de acordo com as configurações, uso e outros fatores. 

OPCIONAIS E ACESSÓRIOS SERVIÇOS RECOMENDADOS 

A Lenovor"' oferece um portfólio completo de serviços para apoiar e proteger seu 
investimento. Alcance o sucesso e deixe o Lenovo Services apoiá·lo ao longo do processo 

SUPORTE TÉCNICO PRIORITÁRIO 
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 gerenciamento de escalonamento:• 
UPGRADES DE GARANTIA - ON-SITE 
E OIA ÚTIL SEGUINTE 
Maximiza o tempo de operação 
e produtividade de seu PC, oferecendo um 
ser,riço prático e rápido de reparo no seu local 
de trabalho. 
EXTENSÕES DE GARANTIA (PERÍODO 
TOTAL DE 1 A 5 ANOS) 
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. 

4- 5- 6 Não disponível em todas as regiões 
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PROTEÇÃO CONTRA DANOS ACIDENTAIS 
Evite transtornos com despesas imprevistas 
de reparação. Oferece cobertura contra danos 
fora da garantia, incorridos sob condições 
normais de operação, como pequenos 
derramamentos, respingos, ou danos à tela 
integrada.5 
MANTENHA SEU DISCO (KYD) 
Mantenha seu disco no caso de falha. 
garantindo sua tranquilidade em saber que 
seus valiosos dados estao protegidos. 
SUPORTE LENOVO PREMIER 
Oferece solução avançada de problemas 
e gestão de processos end-to-end dedicadas e 
locais.6 

ThinkPad Xl 

Ultra Sleeve 

Mouse 

Wireless 

ThinkPad 

Touch 

Dock 

ThinkPad 

Thunderbolt 3 

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 passivei assegurar a exatidáo 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 relaçáo a produtos ou serviços de terceiros. Marcas comerciais: Lenovo, o logotipo da 
Lenovo, ldeaPad, ldeaCentre, Yoga e Yoga Home são marcas comerciais ou marcas registradas da Lenovo. Microsoft Windows e Vista sáo marcas registradas da Microsoft Corporation. AMO, o logotipo AMO 
Arrow e suas combinações são marcas registradas da Advanced Micro Devices, lnc. 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 9a bateria (e seu tempo de recarga) poqem variar por diversos fatores, incluindo configurações de sistema e utilização. Visite www.lenovo.com/lencr 
vo/us/en/safecomp/ regularmente para obter as últimas informações sobre segurança e eficiência. ©2017 Lenovo. Todos os direitos reservados. 
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