
Redo för de nya
medarbetarna
IT-proff s tillgodoser och överträffar
behoven hos generationen som vill
kunna jobba var som helst.

Lenovo ThinkPad® Z-Series, med företagsförberedda
AMD Ryzen™ PRO 6000 Series-processorer, 
skapades för denna nya arbetsera där behoven
hos IT-proffs och medarbetare möts. 
 
Lenovo rekommenderar
Windows 11 Pro för företag
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Välkommen till den nya arbetsstyrkan. En
generation med kreativa, inspirerade personer
som formar arbetet så att det passar deras
vardagsliv och värderingar och förbättrar allt
på samma gång.

Hur arbete utförs håller på att förändras.
År 2030 kommer 74 % av alla som jobbar att tillhöra
millenniegenerationen och generation Z.1

Var arbete utförs håller på att förändras.
Distansarbetare kommer att utgöra 53 % av
arbetsstyrkan i USA, 52 % i Storbritannien och 31 %
globalt nästa år.2

Verktygen för arbetet håller på att förändras.
Arbetet borde passa livet. Dina användares enheter bör
passa båda. Det är anledningen till att två tredjedelar
av millenniegenerationen och generation Z säger att 
friheten att välja enhet är väldigt högt prioriterad.3

Ge kraft åt allt de gör

Designen: Modern och rationell
Du kan ta med dig dessa snygga och eleganta
bärbara datorer vart som helst. Men luras inte
av hur snygga de är. De är lika kraftfulla som
de är vackra.

Upplevelsen: Snabb och kraftfull
Gör jobbet överallt uppfriskande snabbt
tack vare AMD Ryzen™ PRO 6000 Series-
processorn och den utökade batteritiden
som gör att användarna kan lämna nätsladden
hemma.

Materialen: Ansvarsfulla och hållbara
När hållbarhet ingår i konstruktionen från
början kan dina användares tekniska verktyg
också återspegla deras värderingar. Z-Series
är byggd med återvinningsbara material och
förpackade i komposterbara behållare, vilket
minskar miljöpåverkan.

Stödet: Dedikerat och omfattande
Z-Series skyddar på kiselnivå mot
säkerhetshot genom Lenovo ThinkShield,
AMD PRO-säkerhet och Microsoft Pluton-
säkerhetsprocessorn. Dessutom erbjuder
Lenovo Premier Support distanssupport
dygnet runt med avsatt, avancerad teknisk
support som inte lutar sig mot färdiga manus.

Arbeta var som helst. Samarbeta enkelt.
Z-Series stöder dina användares syn på
arbete, utan kompromisser.

Det är dags att vänta sig mer av
bärbara datorer.
Lenovo ThinkPad® Z-Series är konstruerad för dagens
professionella kreatörer och innovatörer.. 

74 %
av arbetskraften kommer att
tillhöra millenniegenerationen
och generation Z år 2030.1
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Möt den snygga nya ThinkPad Z-Series,
som är konstruerad utifrån hur och var dina
användare vill arbeta.

Lenovo ThinkPad® Z13
Nya Lenovo ThinkPad Z13 är konstruerad för produktiv
mobilitet. Denna tunna och ultralätta bärbara
13-tumsdator har en otrolig kamera, ett tangentbord
som sträcker sig från kant till kant, Haptic ForcePad™,
anpassningsbara TrackPoint-knappar och en ultrasmal
ram för maximal skärmyta. Den erbjuds i färgen Bronze
med återvunnet veganskt PET-läder eller färgen
Arctic Grey. 

Lenovo ThinkPad® Z16
Nya Lenovo ThinkPad Z16 stoltserar med de bästa
prestanda för dem som vill arbeta överallt. Denna
bärbara 16-tumsdator har kraftfull grafi kbehandling,
det högsta skärm-till-enhetsförhållandet av
alla ThinkPad, en ypperlig kamera med en ny
webbkameraslutare, LTE-anslutning och den första
120 mm breda Haptic ForcePad™ på en ThinkPad.
Z16 är något utöver det vanliga: enkel skönhet med
exceptionell kraft – allt i en elegant aluminiumenhet
i färgen Arctic Grey.

Modern, progressiv design

ThinkPad Z-Series hjälper dagens innovatörer och
kreatörer var de än arbetar – och ser bra ut.

ThinkPad Z13
fi nns i återvunnet
veganskt PET-läder
och är förpackat
i komposterbara
behållare.

ThinkPad Z16
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Lenovo ThinkPad Z-Series drivs av de senaste
AMD Ryzen™ 6000 PRO Series-processorerna
och Windows 11 Pro och ger dina användare
nya möjligheter att arbeta var och hur de vill.

AMD Ryzen™ PRO-processorn är konstruerad för
produktivitet på språng med Zen 3+-arkitektur, avancerad
6 nm-teknik och inbyggd Radeon™ 600M-grafik.

En förstklassig upplevelse: Snabb och kraftfull 

Uppslukande samarbete
Upplev konferenser i ljudstudiokvalitet med virtuella
bakgrunder, förbättrad bildkvalitet, borttagning
av bakgrundsbrus, ansiktsigenkänning och
objektdetektering.

Allt möjliggörs av detta:
• En FHD-kamera med datorseende
• En 16:10 FHD+ lågeff ekts- och QHD+ OLED-skärm
• Signalbehandling i realtid från USB-kameraflödet
• Wi-Fi 6E-anslutning (LTE fi nns även med Z16)

Batteri som räcker hela dagen
AMD Ryzen™ PRO-processorns eff ektsnåla prestanda
betyder att du kan arbeta varhelst du befi nner dig.
Utnyttja hybridinnovation på språng med kraft som
räcker och blir över.

Windows 11-fl exibilitet
Windows 11 Pro stöder ditt och ditt teams sätt att arbeta
nu och bereder vägen för morgondagen med omfattande
säkerhet, produktivitetsverktyg för företag och fl exibla
hanteringsalternativ.



Lenovo Z-Series är de mest hållbara
ThinkPads som någonsin har konstruerats
med genomgående återvinningsbara
material och i förpackningen omkring dem.
För Lenovo är förpackningar inte bara ett sätt
att få färdiga bärbara ThinkPad-datorer från vår
tillverkningsanläggning till våra kunder. Det är en
möjlighet för våra förpackningstekniker och formgivare
att göra hållbar skillnad genom innovation.

Sedan 2008 har vi
eliminerat mer än 

ton förpackningar 
uttryckt i vikt.

3 100 

Ett åtagande för hållbarhet
Aluminiumhölje
ThinkPad Z-Series har ett hölje som består av 75 %
återvunnet aluminium och fi nns i färgerna Arctic Grey
och Bronze (endast Z16). Ström levereras via ett till 90 %
återvunnet batteripaket. Z16 har dessutom en till 90 %
återvunnen adapter på 65 W.

Veganskt PET-läderfodral
Tillgängligt i läder i färgen Bronze med ett skydd som
tillval för Z-Series som har tillverkats av 95 % återvunnen
polyuretan.

Enkel koldioxidkompensation
Lenovos CO2 Off set Service är den första tjänsten i sitt
slag i teknikbranschen. Lenovo samarbetar med ledande
certifi erade leverantörer av CO2-kompenserande tjänster,
vilket gör det enklare att kompensera för koldioxidutsläpp.
Det är enkelt att köpa klimatkompensation – det går att
lägga till alla Z-Series-köp eller nya/befi ntliga avtal.

Att tänka på miljön är fi nt!
Z-Series är förpackad med 

100 % 
komposterbar bambu och
sockerrör.

Bambu- och sockerrörsförpackningar
Z-Series är förpackad för detaljhandeln i ett
återvinningsbart bambu- och sockerrörsmaterial som är
helt komposterbart i hemmet och även kan återvinnas
som papper.

ThinkPad Z13 
with PET vegan leather 

ThinkPad Z13 
with PET vegan leather 



ThinkPad Z-Series erbjuder smärtfritt skydd
mot dagens mest raffi nerade hot, så att dina
användare kan fokusera på det som är viktigt.

Förutom skyddet på chipnivå som ThinkShield, AMD 
PRO-säkerhet och Microsoft Pluton ger erbjuder
Z-Series skydd mot fysiska stölder och cyberangrepp.

Innovationer som
skyddar dig längs
vägen

Stöldskydd
Forskning av University of Pittsburgh har visat att var
tionde bärbar dator riskerar att bli stulen – och att
chansen bara är 2 % att den hittas igen.4 Följande skydd
hindrar inkräktare och låser data om en hackare får tag på
en enhet fysiskt.

Onlineskydd
För att skydda distansarbetande måste
säkerhetsåtgärderna räcka bortom själva enheten
och måste ge upphov till en säker arbetsmiljö
utan att minska produktiviteten. Följande kritiska
säkerhetsfunktioner hjälper användaren att hålla
cyberangripare ute.

Lenovo WiFi Security. Varnar användare för suspekt
beteende med meddelandet ”säkert/inte säkert att
ansluta”.

Webbkameraskydd. Inbyggt fysiskt webbkameraskydd
skyddar mot visuell hacking

BUFFERTZON med skydd genom en isolerad miljö.
Detta ger upphov till en virtuell miljö som rymmer
e-postsessioner och webbläsaraktivitet och helt isolerar
enheter från angrepp

Lenovos sabotagebrytare. Varnar IT-
avdelningen om att bakluckan har öppnats

Smart Thunderbolt-/USB-skydd.
Konfigurerar portar för att blockera
lagringsenheter och obehörig dataöverföring

AMD Memory Guard. Förvränger
krypteringsnycklar som lagras i
systemminnet så att hackare inte kan
använda dem för att dekryptera hårddisken

IR-kamera. Ger tillgång till
ansiktsigenkänning via Windows Hello

Fingeravtrycksläsare. Möjliggör enkel
biometrisk autentisering – Lenovos
fi ngeravtrycksläsare med matchning på
chippet och nätverket är de säkraste
i branschen

ThinkPad Z16



Lenovo Premier Support:  
Sinnesro dygnet runt och runt om i världen
Lenovo Premier Support är en helpdesk på
distans som alltid har öppet med avsatt,
avancerad teknisk support utan några
förbestämda manus. Det omfattar support
för maskinvara, kringutrustning och OEM-
programvara.5

Global täckning på fl er än 100 marknader med stöd
på det lokala språket

Garantianspråk inklusive reservdelar och arbete,
arbete på plats6,7 samt prioritering av delar7,8

En enda kontaktperson för smidigare hantering av
ärenden från början till slut

Kraftfulla rapporteringsverktyg för ditt IT-team7,9

Omfattande support av maskinvara och 
OEMprogramvara10

Avsatt teknisk support som är tillgänglig dygnet runt

Lenovo Premier Support har allt ni behöver.

av Premier Support-kunderna uppger
att de skulle handla igen.

91 %

88 %
av Lenovos kunder uppger att
de skulle rekommendera Premier
Support till en kollega.11



Arbetet borde passa
livet
Lenovo ThinkPad Z-Series är konstruerad för
en ny generation som kan skapa och knyta
kontakter var som helst och som har koll på
hållbarheten. 

De verktyg de vill använda återspeglar dessa värderingar
och stöder deras arbete – utan kompromisser.

Kontakta din Lenovo-representant om du vill veta mer.

Källor
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3 WWillis Towers Watson, ”2021 Employee Experience Survey”, 20 juli 2021

4 Grand Canyon University, ”A Lost Laptop is a Cybersecurity Threat”,
 Engineering and Technology-bloggen, 1 november 2019

5 Supporten är begränsad till utvalda programvaror och lämnas i mån av
 kunskaper. Det Inkluderar inte praktisk hjälp eller teknisk assistans om
 företagsprogramvara eller anpassad, branschspecifik programvara.

6 Om Lenovo fastställer att problemet omfattas av produktgarantin och
 inte kan lösas via telefon eller med en komponent som kan bytas ut av
 kunden utförs reparation på plats där denna tjänst erbjuds. I annat fall
 kommer bästa möjliga tjänsteleverans att användas. Samtal som tas
 emot efter kl. 16.00 lokal tid kräver en extra arbetsdag för utförande.

7 Inte tillgängligt på alla marknader.

8 Delar som inte finns i lager kan medföra fördröjd service.

9 Olika nivåer är tillgängliga. Särskilda villkor gäller. Kontakta din lokala
 säljrepresentant om du vill ha mer information.

10 Supporten är begränsad till utvalda programvaror och lämnas i mån av
 kunskaper. Det Inkluderar inte praktisk hjälp eller teknisk assistans om
 företagsprogramvara eller anpassad, branschspecifik programvara.

11 TBR, Premium PC Support Customer Satisfaction Research, mars 2020

Alla produkter och erbjudanden erbjuds i mån av tillgång. Lenovo
förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande och när som helst
ändra produkterbjudanden och produktspecifikationer. Lenovo försöker
i största möjliga mån säkerställa att all information är korrekt, men kan
inte hållas ansvariga för redaktionella, fotografiska eller typografiska
fel. Bilderna visas endast i illustrationssyfte. Komplett information om
Lenovos produkt-, service- och garantispecifikationer finns på
www.lenovo.com. Följande är varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör Lenovo: Lenovo, Lenovo-logotypen och ThinkShield. Andra
namn på företag, produkter och tjänster kan vara varumärken eller
servicemärken som tillhör andra.
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