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Accu Lenovo l11l6r01

De Accu Lenovo l11l6r01 (begint bij $1,389; $1,659 als getest) is Lenovo is proberen te verbeteren
op vorig jaar Editors' Choice-winnende ThinkPad Yoga 260. De grootte van het chassis is gebleven
over hetzelfde in alle afmetingen, maar zijn groter 13,3-inch display en de zevende generatie Intel
Core i5-processor zijn welkom. Stilstaand, concurrenten zoals de HP EliteBook x360 1030 G2,
onze huidige top keuze voor zakelijke 2-in-1 laptops, outplay de Yoga 370 op belangrijke factoren
zoals het typen van de algehele prestaties, comfort en levensduur van de batterij. Empirisch, het is
een perfect prima keuze voor de weg krijgers en de gewone werknemers, maar de concurrentie is
hevig in deze groeiende categorie.
Het systeem meet 0.70 12.3 door 8,8 inch (HWD) en 3,08 pond weegt. Dat is dikker, maar iets
kleiner in de andere twee dimensies, in vergelijking met de Accu Lenovo l11n6r01 1030 G2.
Beide van deze 13-inch-modellen zijn een goede balans tussen een compact chassis (zoals de
Microsoft Surface Pro, een afneembare 12-inch tablet) en groter scherm kolossen (zoals de 15-inch
Samsung Notebook 9 Pro). De laptop comfortabel op een klaptafel luchtvaartmaatschappij past, en
kan gemakkelijk worden gevuld in zowat elke commuter-bag, maar het scherm is nog steeds groot
genoeg voor dagelijkse taken zoals het bewerken van documenten en het impregneren van web
ontwerpen.
De fel verlicht toetsenbord heeft de gegratineerde sleutels die we zijn gekomen te verwachten van
een Accu Lenovo l11l6y01 laptop van de ThinkPad, hoewel alle sleutels zijn kleinere formaat en
dichter samen dan standaard, deels te wijten aan compacte chassis van het systeem. Met name
zijn de pijltoetsen en de toetsen PgUp/PgDn kleine, samen toegang tot zo veel ruimte als twee
normale toetsdoppen uit. Daarmee hebt u een harde tijd grote Excelspreadsheets navigeren. Het
duurde een paar minuten van vertrouwd om te minimaliseren van touch-typing fouten. Het
toetsenbord is fijn als je een grafisch kunstenaar die zal worden tekening op het scherm veel van
de tijd, maar voor schrijvers, de Yoga van de Lenovo ThinkPad X 1 14-inch is meer comfortabel
voor langdurig gebruik.
Van het systeem 13,3-inch Full HD touchscreen wordt begroot op 300 nit, helder genoeg om zelfs
maar te worden gebruikt in de middag daglicht. (Als de helderheid van het scherm is een zorg,
echter de Dell XPS 13 2-in-1 (9365) en de Samsung Notebook 9 Pro (15-inch) zijn helderder.)
Accu Lenovo l11n6y01 beweert een kijkhoek van 170 graden, en kunnen we controleren of dat
het bruikbaar of u bent zitten is, staan, of het in uw arm te vervoeren.
De sprekers zijn verborgen onder het toetsenbord, en ze produceren helder geluid voor het
luisteren naar muziek, kijken naar films en video-conferencing. Ze zijn luid genoeg om een kleine-
naar-middelgrote kamer te vullen. Een vingerafdruklezer aan de rechterkant van de palm rest werkt
met Windows Hello, hoewel de HP Elitebook x360 zowel een vingerafdruklezer en een IR-camera
voor handsfree logins heeft.
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De Accu Lenovo l11m6y01 passeert militaire-grade vereisten, met inbegrip van duurzaamheid tests
als stof/water indringing, trillingen en schokken. Het zal afschuiven van de occasionele morsen
direct op het toetsenbord, en overleven de meeste forens en kantooromgevingen.
Er is een robuuste ondersteuning voor zowel nieuwe (USB-C met Thunderbolt 3) en oudere
(HDMI/USB 3.0) technologieën bij het aansluiten van accessoires. Aan de linkerkant vindt u de
poort van de AC-adapter, een mini Ethernet-aansluiting (voor de opgenomen dongle), een USB 3.0-
poort en een USB-C poort met 3 van de Thunderbolt-technologie. De mini Ethernet dongle is
enigszins problematisch: uw organisatie wellicht een voorraad van hen uit vorige Accu Lenovo
l11p6r01 , maar het is gemakkelijk te verlaten achter in uw hotelkamer. In rekening te brengen van
de laptop met behulp van een derde-partij AC-adapter of een draagbare externe batterij kunt u de
USB-C-poort. Aan de rechterkant vindt u een hoofdtelefoonhefboom met een HDMI-poort, een
Kensington lock-sleuf, een micro SD-kaartsleuf, een SIM-kaartsleuf voor de optionele WWAN-kaart,
een tweede USB3.0 poort en de bovengenoemde pen opslag.

De configuratie die we herzien wordt geleverd met een Intel Core i5-7200U-processor, 8GB RAM
en een 256GB SSD. Net als de meeste ThinkPad laptops, kunt u vele aangepaste configuraties,
met inbegrip van upgrades naar een Core i7 CPU, 4GB tot 16GB van RAM, en 128GB tot 512GB
SSD-opslag. Een volledig geladen model geldt voor meer dan $2.100, dus onze $1,389
configuratie een relatieve koopje in vergelijking met de top-of-the-line model lijkt. Het systeem wordt
geleverd met een garantie van één jaar.
Op onze benchmark-tests bewees de Lenovo ThinkPad Yoga 370 zich een waardige, hoewel niet
uitzonderlijk, performer. Het 2,876 punten scoorde op de PCMark 8 werk conventionele test, een
gemiddelde score, en het was gewoon voldoende op de multimedia tests zoals Handbrake (2:37),
Cinebench (283 punten) en Photoshop (4:12). Terwijl het opgevoed de achterzijde in vergelijking
met systemen zoals de Apple MacBook Pro 13-Inch, de Dell Latitude 5289 2-in-1, en de HP
EliteBook x360, was het slechts een paar procentpunten achter. Het systeem was ook een beetje
trager op de 3D gaming benchmark-tests, maar geen van deze bedrijfssystemen met geïntegreerde
graphics zijn afgestemd voor gaming.
https://www.sparkfun.com/wish_lists/141985
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