
Ficha técnica

Ficha técnica

Código 48705736

Código de barras 1,9294E+11

Plac a de S om

Alto falantes (2x 2W) com certificação 

Dolby Audio Premium

Notebook Lenovo B330s I5-8250u 8gb 

256gb S sd Windows 10 Pro 14" HD 

81ju0001br Prata Bivolt

Carregamento Rápido - A palavra mobilidade acaba de ganhar um novo significado: com apenas 15 minutos 

carregando, a bateria do B330S dura por até 2 horas*. Liberte-se das tomadas e tenha mais tempo para o que 

realmente importa. 

Tela Infinita - As bordas ultrafinas do B330S permitem uma tela infinita, para você ter um notebook com 

design muito mais elegante e sofisticado. A redução da espessura das bordas também resulta em um 

notebookmais  c ompac to, para ser levado aonde prec isar.

*Carregamento com o notebook desligado. Adicionar disclaimer sobre duração de bateria (depende da 

configuração e programas instalados e reduz sua duração naturalmente com o passar do tempo, etc)

Conforto Visual para Todos os Momentos - O tratamento antirreflexo elimina os reflexos incômodos na tela 

causados pela iluminação da sala ou a luz em ambientes externos.

Qualidade de Som - Os alto-falantes com certificação Dolby Audio permitem aumentar o volume sem 

distorcer os sons. Uma experiência sonora superior, com clareza de som e dimensionalidade que aumentam 

a qualidade de vídeos e músicas e proporcionam outro nível de percepção sonora.

Conectividade Otimizada - A entrada Usb Tipo C veio para ficar. Com encaixe simétrico, ou seja, conecta de 

qualquer lado, e compatibilidade com os mais diversos dispositivos, permite a troca de informações com 

mais velocidade. Com a conectividade WiFi Ac, a navegação fica até 2,5x mais rápida. Menos interferências e 

mais conexões simultâneas, sem diminuir a velocidade.



Conexões

2 x US B 3.1 (1 energ izada) | 1 x US B 

3.1 Tipo C  | 1 x HDMI | 1 x Audio 

c ombo jac k (porta c ombo para 

headset e headphone)

S S D 256G B

Placa de Vídeo Integ rada - Intel UHD G raphic s  620

S istema O perac ional Windows 10

Marc a Lenovo

Leitor de Cartão

Leitor de cartões 4-em-1 (SD, SDHC, SDXC, 

MMC )

Tec lado Padrão BR Touchpad

Proc essador Intel C ore i5

Poleg adas da Tela 14"

Cachê 6MB

Diferenc iais

Tela Infinita e antirreflexo: bordas 

ultrafinas para uma melhor experiência de 

visualização e um design mais compacto, 

Carregamento rápido, Alto falantes com 

certificação Dolby Audio para sons mais 

altos  e definidos , US B tipo C , WiFi AC  

ultrarrápid

Memória Ram 8G B

Plac a de Rede G ig abit-ethernet

Conteúdo da Embalagem

1 Notebook, 1 manual e 1 fonte de 

energ ia

C hipset Integ rado

G arantia do Fornec edor 12 meses

Referência do Modelo 81J U0001BR

C or Prata

Voltag em Bivolt

Fabric ante Lenovo

Modelo 81J U0001BR

S oftwares  Inc lusos

Lenovo Vantag e, Dolby Audio, Lenovo 

App Explorer, Lenovo ID






