
 

 

Lenovo IdeaPad 520S – 14 
Smukły i elegancki. Niespodziewanie wydajny. 

 

 

 

Specyfikacja: 

 

 

 

 

 

IdeaPad 520S oferuje najwyższej klasy procesor Intel Core i5, rozdzielczość FHD i stylowy wygląd, dzięki 

czemu jest prawdziwym czempionem – to ogromna moc zamknięta w cieniutkiej obudowie. Korzystając 

z sukcesu wcześniejszych modeli, IdeaPad 520S oferuje więcej luksusowych metalowych powierzchni oraz 

najnowocześniejszą opcję czytnika linii papilarnych. 

 

Procesor – Intel Core i5-7200U 

System Operacyjny – MS Windows 10 Home 

Wyświetlacz – FHD 14.0” IPS (1920x1080) Anti Glare 

Pamięć RAM – 8GB DDR4 

Pamięć Storage – 1TB HDD + 128GB M.2 PCIE 

Audio – Dolby Audio, głośniki 2x2W Harman, kamera 

720 HD, zintegrowany mikrofon 

Połączenia – WiFi AC, Bluetooth 4.1, 1xUSB 3.0,  

1x USB-C, 1xUSB 2.0, HDMI 

Bateria – 2-komorowa, 30Wh, do 12h pracy 

Waga – 1.69 kg 

Kolor – stalowo szary (mineral grey) 

Dodatki – podświetlenie klawiatury, czytnik linii 

papilarnych, czytnik kart 4 w 1, USB 

 

Cechy: 

 Wydajna produktywność 

IdeaPad 520S wyposażony jest w procesor Intel Core i5 siódmej generacji oraz 8 GB pamięci na DDR4, dzięki 
czemu zapewnia on znaczący wzrost wydajności. Sprawnie przełączaj pomiędzy kartami przeglądarki 
i uruchamiaj wiele aplikacji jednocześnie, łatwe realizowanie wielu zadań w tym samym czasie. 

 Wydajna  grafika zintegrowana 

Niezależnie od tego, czy grasz, tworzysz czy edytujesz treści, IdeaPad 520S zaprojektowano tak, by spełniał 
Twe potrzeby w zakresie rozrywki i produktywności. Model IdeaPad 520S wyposażony w zintegrowany 
procesor graficzny umożliwia błyskawiczne otwieranie grafiki oraz edytowanie zdjęć i filmów. 

 Ciesz się dużą pojemnością 

IdeaPad 520S wyposażony jest w 128GB SSD M.2 PCIe oraz w hybrydową pamięć 1TB HDD SATA. Model 
ten łączy w sobie najwyższą wydajność z dużą ilością wolnego miejsca na poszerzanie kolekcji filmów, 
muzyki, aplikacji, zdjęć i innych plików. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Stylowo lekki i elegancki 

Ważący 1,69kg i mający zaledwie 19,33 mm grubości IdeaPad 520S jest lżejszy niż książka w twardej 
oprawie. IdeaPad Serii 5 jest bardzo mobilny, co więcej, zaprojektowaliśmy go tak, by miał zaokrąglone 
krawędzie i wyglądał bardziej elegancko. Więcej stylowych metalowych powierzchni pozwoli Ci zadać 
szyku wszędzie tam, gdzie się udasz. Dostępny w kolorystyce o harmonijnej tonacji oraz miękkim 
wykończeniu: Mineral Grey. 

 Szybki i bezpieczny czytnik linii papilarnych 

Hasła trudno zapamiętać, jednak bezpieczeństwo jest teraz jeszcze ważniejsze niż wcześniej. IdeaPad 
520S oferuje modernizację w postaci opcjonalnego czytnika linii papilarnych umożliwiającego 
natychmiastowe bezpieczne logowanie, oszczędzisz kilka sekund oraz, co ważniejsze, zyskasz spokój 
umysłu. Dzięki Windows Hello będziesz w stanie logować się do witryn takich jak DropBox jednym 
dotknięciem palca. 

 Wspaniała jakość obrazu do IPS FHD 

Zmodernizowaliśmy model IdeaPad 520S, projektując węższe ramki wokół 14-calowego ekranu. Co 
więcej, 520S oferuje zachwycającą rozdzielczość ekranu dającą krystalicznie ostry obraz. Ciesz się 
wysoką rozdzielczością lub wspaniałymi efektami wizualnymi wyświetlacza IPS FHD. Zrelaksuj się na 
kanapie lub udostępnij ekran znajomym - wyświetlacz IPS oznacza, że będziesz w stanie oglądać 
ulubione programy pod niemal każdym kątem. 

 Krystalicznie czysty dźwięk dzięki głośnikom Harman z systemem Dolby Audio 

Gdy odtwarzasz playlistę lub prowadzisz wideorozmowę ze znajomymi, możesz cieszyć się bogatym 
i wyraźnym dźwiękiem. Głośniki Harman oraz system Dolby Audio zapewniają optymalizację dźwięku 
pozwalającą odtwarzać więcej szczegółów w szerszym paśmie, przy każdej głośności. 

 Ułatw sobie życie dzięki systemowi Windows 10 Home i narzędziu Lenovo App Explorer 

Korzystaj z łatwego w obsłudze systemu Windows 10 Home oraz z cyfrowej asystentki osobistej Cortana. 
Konfiguruj przypomnienia, które synchronizują się na wszystkich Twoich urządzeniach lub zadawaj 
pytania na głos - Cortana współpracuje z ponad tysiącem aplikacji i usług, aby zawsze podsunąć Ci 
właściwą odpowiedź. Dzięki narzędziu Lenovo App Explorer wybierasz tylko potrzebne aplikacje. Żadnych 
dodatkowych programów, żadnych problemów. 

 

 

 

 

 

 


