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Multiplicadores
Os multiplicadores de dispositivos 
da Lenovo, que abrangem desde 
docks até dispositivos de entrada 
e recursos visuais, ajudam 
os funcionários a fazer mais 
em menos tempo, permitem 
que usuários com diferentes funções 
de trabalho extraiam todo o potencial 
de seus computadores e aumentam 
a produtividade

Os dispositivos da Lenovo 
são leves, duráveis, poderosos, 
seguros e ágeis. Além disso, 
uma ampla variedade de acessórios 
expande recursos para os usuários 
móveis com portas USB-A, USB-C 
e Thunderbolt™ 3 que aumentam 
a produtividade em trânsito.

Acessórios e monitores inovadores 
com melhor conectividade 
e flexibilidade, desempenham 
um papel importante no aumento 
dos resultados. A combinação 
de teclado e mouse sem fio, caixa 
de expansão de E/S, kit de unidade 
de gravação de DVD e suporte 
de monitor Tiny-in-One permitem 
uma experiência superior. 

O desempenho extremo é um requisito 
básico para usuários avançados, 
que trabalham com ferramentas 
avançadas de produtividade. 
Projetados para operar 
com as workstations Lenovo, junto 
com as soluções de acoplamento 
ThinkPad, os monitores ThinkVision 
Série P oferecem toda a performance 
que esses profissionais precisam.

Para usuários móveis

Para usuários fixos

Para usuários 
especialistas
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Multiplicadores de dispositivos para 

Usuários móveis

Lenovo série V

ThinkPad série X1

ThinkPad série X1

Power Bank USB-C Lenovo para notebooks 

Reserva de energia portátil 
que carrega notebook, 
telefone e powerbank 
simultaneamente para uso 
prolongado em trânsito

Suporta notebooks Lenovo, 
ThinkPad Slim-tip e USB-C
via dongle, além de duas 
portas USB, oferecendo soluções 
versáteis de conectividade

Alta capacidade 
da bateria 
tempo de recarga 
menor que duas horas* 
até a carga total
*Depende do adaptador 
de energia usado para carregar

Hub portátil USB-C ThinkPad*

Conexão rápida 
para um monitor externo, 
uma rede com fio ou um 
dispositivo USB 3.0 por meio 
de uma única porta USB-C

Porta Gigabit Ethernet 
para conectividade 
à internet instantânea, 
e com fio, em ambientes 
sem Wi-Fi

Menos cabos de transição 
e design portátil 
atendem convenientemente 
às necessidades 
dos usuários móveis

Mouse compacto sem fio Lenovo Essential

Sensor óptico embutido 
de 1000 dpi e roda de rolagem 
intuitiva para navegação 
precisa e contínua

Design ergonômico 
e ambidestro para usuários 
destros e canhotos, 
proporcionando uso versátil

Design compacto 
e altamente durável 
com até oito 
milhões de cliques

Lenovo Pen Pro

Escrita natural e esboço 
eficaz com 4096 níveis 
de sensibilidade à pressão 
e recursos como detecção 
de inclinação, ponta da caneta 
em forma de cone e traço zero

Até 156 horas de 
duração da bateria 
garantem um fluxo 
ininterrupto 
de criatividade 

Alternância perfeita entre 
aplicativos diferentes com 
botões de atalho na lateral 
e na parte superior da caneta*
*para personalização através do recurso 
e do aplicativo de caneta do Windows

ThinkPad X1 Yoga

ThinkPad X1 Tablet

Todos os laptops com porta USB-A

Compatível apenas com porta USB-C plenamente funcional
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Combo de teclado e mouse sem fio 
profissionais Lenovo

ThinkCentre Tiny

ThinkCentre All-in-One

Desktops Lenovo série V

ThinkCentre SFF

ThinkCentre Tiny-in-One

Acompanha gabinete 
resistente à água 
para derramamentos 
ou quedas acidentais

As teclas silenciosas e o teclado
numérico convencional tornam 
a digitação mais confortável

O mouse sem fio possui
um sensor óptico de 1200 
dpi para precisão pontual

Multiplicadores de dispositivos para 

Usuários fixos

Combo de teclado e mouse 
sem fio Lenovo Essential

Oferece qualidade sem fio 
excepcional para maior 
eficiência e manutenção 
da ordem no local de trabalho

Interface de digitação 
premium com três
zonas teclado numérico 
responsivo e silencioso

Mouse laser ergonômico 
para navegação precisa 
e uma experiência 
perfeita de rolagem
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Caixa de expansão de E/S ThinkCentre Tiny IV com adaptador 
de alimentação de 90 W

Kit de unidade gravadora de DVD 
ThinkCentre Tiny

Fornece excelentes recursos de leitura e gravação 
usando interfaces SATA para execução rápida

Aumenta as capacidades do sistema do Tiny, 
oferecendo soluções de conectividade versátil

Insira o dispositivo no suporte para montagem VESA 
e desfrute de uma reprodução nítida e clara, além 
de uma gravação de DVD confiável

As convenientes portas USB 3.0 na parte frontal 
permitem uma transferência de dados mais rápida

Múltiplas portas de E/S permitem conectividade 
com periféricos para multitarefa sem complicações

Multiplicadores de dispositivos para 

Usuários fixos

Emparelhe um monitor com este suporte 
e aproveite os benefícios de um All-in-One: 
gerenciamento de cabos simplificado, economia 
de espaço e uma mesa mais limpa

Rotação flexível de 360° para orientações 
retrato e paisagem

As funções ajustáveis de altura e inclinação 
adicionam conforto e garantem um ângulo 
de visão adequado para uso prolongado

Suporte para monitor único ThinkCentre Tiny-in-One
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Multiplicadores de dispositivos para 

Usuários fixos
ThinkVision série T

ThinkCentre série Tiny-in-One

Cores vivas, tela NearEdgeless, 
e clareza excepcional 
com resolução full-HD tornam 
a criação e o consumo de conteúdo 
uma experiência agradável

Design ergonômico 
e com economia 
de espaço, adequado 
para qualquer ambiente

Várias portas de E/S 
expandem os recursos 
do dispositivo 
para multitarefa 
sem complicações

Veja até os mínimos 
detalhes nesse monitor 
de 22 polegadas sem 
margens com resolução 
full-HD e imagem cristalina

Câmera 720p ativada 
por toque e alto-falantes 
integrados para VoIP 
eliminam as interrupções 
em reuniões remotas

As funções ajustáveis 
de altura, inclinação, 
rotação horizontal e rotação 
vertical garantem 
uma visualização confortável 
de todos os ângulos

ThinkVision T23i-10

ThinkCentre Tiny-in-One 3

ThinkVision T27i-10ThinkVision T23i-10

Suporte para dois monitores ThinkCentre Tiny-in-One

Emparelhe monitores facilmente 
com esse suporte e transforme-os 
em um Tiny-in-One de duas telas 
para multitarefa sem complicações 

Recursos ergonômicos como funções 
de altura e inclinação ajustáveis permitem 
que os usuários posicionem os monitores 
de acordo com seus estilos de trabalho

Recurso eficiente de gerenciamento 
de cabos e design que economiza espaço 
para um ambiente de trabalho mais organizado

ThinkCentre M720 Tiny ThinkCentre M920q Tiny ThinkCentre M920x Tiny
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1A resolução real do monitor está sujeita à capacidade de saída de vídeo do seu notebook.

Estação de acoplamento ThinkPad Ultra

Simplifique 
o gerenciamento 
de ativos para gerentes 
de TI com inicialização 
PXE, Wake-on-LAN 
e suporte a passagem 
de endereço MAC

Uma solução de 
acoplamento de cabo 
com transferência de dados 
ultrarrápida, saída 
de vídeo de alta resolução 
e carregamento de energia 
de até 65W para notebooks

Aumente a produtividade com 
uma combinação de duas  portas 
USB-C e Ethernet que oferecem 
uma experiência de acoplamento 
simples com quase todos 
os notebooks ThinkPad 
das série T, L, X e X1 de 2018

Suporta gerenciamento 
de rede, como inicialização 
PXE, Wake-on-LAN 
do sistema de diversos 
modos e passagem 
de endereços MAC 
com notebooks ThinkPad

Transfira dados a uma 
velocidade de 10Gbps 
através de quatro portas 
USB 3.1 e ligue até três 
monitores UHD a uma 
resolução de 60 Hz1

O chipset Intel® ThunderboltTM 
3 Titan Ridge expande 
a compatibilidade em sistemas 
USB-C e Thunderbolt™ 3, 
incluindo a maioria 
dos modelos ThinkPad X/T/L 
e X1 Carbon de 2017 e 2018

Dock para workstation¹ ThinkPad Thunderbolt™ 31

ThinkPad P1
ThinkPad P52

ThinkPad P72

Soluções de acoplamento 
inigualáveis, oferecendo 
transferência de dados 
ultrarrápida, saída de vídeo 
de alta resolução e carga 
de até 230W

A porta frontal Thunderbolt™ 
oferece até 40 Gbps 
de transferência de dados — 
quatro vezes mais rápido 
que o dock médio 
para transferência de conteúdos 
pesados, como arquivos CAD

Conexão imediata 
a periféricos com um 
único cabo e suporte a até 
três monitores 4K para 
fácil atividade multitarefa

ThinkPad série T

ThinkPad P52sThinkPad X1 Carbon

ThinkPad X1 Carbon

ThinkPad ThunderboltTM 3 Gen 21 

ThinkPad série T

Multiplicadores de dispositivos para 

Usuários 
avançados
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Multiplicadores de dispositivos para 

Usuários 
avançados

Combo de teclado e mouse sem fio profissionais Lenovo

ThinkStation P920 ThinkPad série T

Obtenha conveniência 
dois-em-um com 
o microrreceptor sem fio 
plug-and-play que conecta 
facilmente o teclado 
e o mouse

Aumente a eficiência 
com o sensor a laser 
para rastreamento de precisão 
e fácil rolagem em 4 direções 
por planilhas e documentos 
usando o mouse

Tenha os controles 
que você mais usa 
ao alcance dos dedos 
com teclas de mídia 
dedicadas

Teclado numérico Lenovo Gen II

De tamanho compacto 
e com conectividade USB 
plug-and-play 
para produtividade 
ininterrupta a qualquer 
hora, em qualquer lugar

Teclado de 19 teclas 
com tamanho integral, 
que inclui Tab, Backspace 
e 00, facilitando muito 
a navegação e a digitação 
de números 

NumLock iluminado 
por LED cuidadosamente 
posicionado para entradas 
precisas e frequentes 
de números, especialmente 
útil no setor financeiro

ThinkPad P52s com porta USB-AConectividade USB 
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Multiplicadores de dispositivos para 

Usuários 
avançados

ThinkVision T27i-10 

Conecte-se e seja multitarefa 
de forma eficiente com uma 
variedade de portas, como 
VGA, DP, HDMI e quatro 
portas USB 3.0

Melhore a experiência visual 
com um monitor In-Plane 
Switching largo e sem bordas, 
que oferece resolução full-HD 
de 1920x1080 pixels

A Certificação Eye 
Comfort da TÜV ajuda 
a reduzir a fadiga ocular 
para um trabalho 
mais confortável

Mouse USB biométrico com impressão digital Lenovo

O sensor de impressão digital integrado 
funciona perfeitamente com o Windows 
Hello* para oferecer proteção robusta 
contra invasão com criptografia de 256 bits

*Funciona com dispositivos Windows 10 Pro

Para analistas que trabalham com 
grandes conjuntos de dados, o 
sensor óptico de 1600 dpi permite 
rastreamento preciso e controle fluido

Design ergonômico e ambidestro 
que oferece funcionalidade e conforto 
excepcionais, perfeito para usuários 
destros e canhotos

ThinkCentre TinyThinkCentre SFF

ThinkCentre Tiny-in-One Lenovo B330
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Multiplicadores de dispositivos para 

Usuários 
avançados

ThinkVision P24h-10/P27h-10

Equipado com portas 
USB-C e com possibilidade 
de conexão em série de até 
dois monitores independentes 
para comparação de relatórios 
ou análise de dados complexos

Precisão excepcional, 
detalhes imersivos, resolução 
de 2560x1440 pixels com 99% 
de gama de cores sRGB 
e monitor In-Plane Switching 
NearEdgeless para absoluta 
riqueza de imagem

Soluções como Adobe RGB 99,5% 
e software ThlnkColor para edição, 
ajuste de imagem e tarefas cruciais 
com cores

Conectividade USB-C 
super-rápida via conexão de cabo 
único para alimentação, streaming 
de vídeo e transferência de dados

ThinkVision P27u-10
ThinkVision P24h-10

ThinkVision P27h-10ThinkStation P920 ThinkPad série T
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A porta Thunderbolt™ 3 
permite uma conexão 
a cabo para alimentação, 
dados, vídeo e áudio

Visualização detalhada 
e precisa em um monitor 
4K sem bordas ultra slim 
e com resolução 
de 3840x2160 pixels 

Conferências audiovisuais 
perfeitas e sem complicações 
com microfone de array 
duplo e câmera motorizada 
facilmente acionada 
com o pressionar de um botão

ThinkVision X1-10 (2nd Gen)

Acoplamento de monitores

• Uma conexão a cabo para alimentação e dados, que ajuda  
a manter o espaço de trabalho organizado 

• Oferta única UBS-C para cabo C com conectividade  
estável, segura e compatível

• Certificação de cobertura completa do TUV Eye Comfort  
para melhor experiência do usuário

• Suporte à tecnologia Intel Thunderbolt™ 3 para conectividade 
versátil e transferência de dados na velocidade da luz

Características principais:

com Thunderbolt™ 3 Câmera motorizada
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ThinkVision P27h-10/P24h-10

Portas USB-C, HDMI e DP 
oferecem conectividade 
versátil a periféricos 
externos e conexão em 
série a monitores extras

Vídeo, transferências 
de dados e carregamento 
de dispositivos móveis* 
com uma conexão a cabo 
via porta USB-C
*até 45W

O hub USB 3.0 oferece várias 
portas para extensão USB 
e permite o carregamento 
rápido de dispositivos

Nitidez 4K superior de 27 
polegadas com ampla gama 
de cores Adobe RGB para 
trabalhos artísticos 

Uma conexão de cabo 
para dados, vídeo 
e carregamento de energia 
através de porta USB-C

Extensão para mais 
quatro portas USB 3.0 
com capacidade de 
carregamento rápido 
através do hub USB

ThinkVision P27u-10

Acoplamento 
de monitores

Conectividade de porta USB-C

Conectividade de porta USB-C

com USB-C
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Se tem Intel®,
tem máxima produtividade.

O espaço de trabalho moderno exige tecnologias 
que permitam à força de trabalho compartilhar, colaborar 
e se comunicar facilmente. As soluções de colaboração 
de ponta da Lenovo não apenas permitem uma comunicação 
fácil, mas também garantem o conforto do usuário. 
E isso aumenta sua eficiência e produtividade. 

Soluções inteligentes 
Lenovo para salas de reuniões

Hoje, as empresas estão se voltando 
para tecnologias que atendam 
às necessidades individuais 
dos funcionários, com espaços e estilos 
de trabalho flexíveis. As soluções 
de conferência da Lenovo facilitam 
a colaboração, tanto no escritório 
quanto em trânsito. 

O portfólio de soluções da Lenovo 
elimina os atrasos relacionados 
à tecnologia e garante participação 
fácil. Isso permite que os funcionários 
colaborem melhor e tragam novas 
ideias ao grupo.

Soluções para 
conferências pessoais

Soluções inteligentes 
para salas de reuniões
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Mouse ThinkPad X1 sem fio e sensível ao toque

Hub portátil ThinkPad USB-C*

Otimizado para viagens 
e produtividade: um minuto de carga 
fornece até uma hora de uso

Conexão instantânea 
para um monitor externo, 
uma rede com fio ou um 
dispositivo USB 3.0 por meio 
de uma única porta USB-C.

Suporta monitores 4K 
com imagem brilhante 
e resolução de 1080p 
para exibir informações 
da sala de reunião

Menos cabos de transição 
e design portátil atendem 
convenientemente 
às necessidades 
dos usuários móveis

Recursos integrados à base 
do mouse para navegação 
controlada em apresentações

Suporta dois PCs hosts via Bluetooth 4.0 
e USB sem fio de 2,4Ghz

Soluções inteligentes Lenovo para salas de reuniões

Acessórios para aprimorar 
conferências em PC

*Compatível apenas com porta 
USB-C plenamente funcional
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*A assinatura precisa ser adquirida separadamente 
e expira após um ano.

ThinkSmart Hub 700

ThinkSmart Hub 500

Colaboração fácil através 
de um all-in-one 
com processador Intel® 
vPro™ integrado, 
alto-falantes Dolby® Audio™ 
Premium e monitor giratório

Um toque para iniciar 
as reuniões no aplicativo 
pré-instalado Skype 
Room System no monitor 
de 11,6 polegadas 
com tela sensível ao toque 
e rotação de 360°

Proteção de nível 
empresarial com Windows 10 
IoT e gerenciamento 
de dispositivos remotos 
com o processor Intel® vPro™

Soluções inteligentes Lenovo para salas de reuniões

Soluções inteligentes 
para salas de reuniões

Implantação e capacidade 
de gerenciamento 
para o Hub 700 por meio 
do console ThinkSmart 
com SaaS integrado*

Compartilhamento 
simultâneo de tela 
por vários usuários, 
seja sem fio ou através 
de duas portas 
de entrada HDMI

Elimina os atrasos no início 
das reuniões com seis sensores 
de proximidade de 360° 
que detectam a presença 
dos usuários e ativam o hub 
TV e câmera
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MOTIVOS 
PELOS QUAIS A LENOVO 
FAZ A DIFERENÇA

Reconhecida ao 
redor do mundo

Expertise em 
diversas categorias 

Confiança em 
nossos produtos

Tecnologia 
impulsionadora 
de negócios

Rede de 
suporte flexível

© 2018 Lenovo. Todos os direitos reservados. Produtos disponíveis enquanto durarem os estoques. Preços sujeitos a alterações sem notificação prévia. Em caso de dúvidas sobre preços, fale 
com seu executivo de contas Lenovo. A Lenovo não se responsabiliza por erros fotográficos ou tipográficos. Garantia: Para obter uma cópia do texto das garantias aplicáveis, escreva para: 
Warranty Information, 500 Park Offices Drive, RTP, NC 27709, Attn: Dept. ZPYA/B600. A Lenovo não faz qualquer declaração no sentido de garantir produtos ou serviços de terceiros. Marcas 
comerciais: Lenovo, o logotipo Lenovo, Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkVantage e ThinkVision são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas 
da Lenovo. Microsoft, Windows e Vista são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation. Intel, o logotipo Intel, Intel Inside, Intel Core e Core Inside são marcas comerciais da Intel 
Corporation nos EUA e/ou em outros países. Os nomes de outras empresas, produtos e serviços podem ser marcas comerciais ou marcas de serviço de terceiros.

Linha de reconhecimento específica da marca

Intel, o logotipo Intel e Thunderbolt são marcas comerciais da Intel Corporation 
ou de suas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países

 
Equipado com Intel®. 
Se tem Intel®,
tem máxima produtividade.

http://lenovo.com



