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Lenovo Legion säväyttää uusilla tulevaisuuden pelikoneilla 
 

Innokasta ja älykästä pelaamista uuden sukupolven pelikannettavien ja lisävarusteiden vauhdittamana. 
 
Pelaaminen voi olla kuin matkustamista rinnakkaiseen maailmaan, ilman että tarvitsee hylätä kodin 
mukavuudet. Tietokonepelaamisen kasvu sosiaalisen vuorovaikutuksen ja hauskanpidon lähteenä on 
vain kiihtynyt, kun ihmiset ovat pitäneet fyysistä etäisyyttä toisiinsa.1 Tämän vuoden CES-tapahtumassa®, 
Lenovo™ esittelee korkean suorituskyvyn Lenovo Legion™ -pelikoneita sekä lisätarvikkeita.  
 
Lenovon uusi taisteluun valmis pelikonemallisto käyttää tekoälyä saumattoman pelaamisen 
mahdollistamiseksi. Pelaajat voivat luottaa integroituun koneoppimiseen ja asettaa laitteensa toimimaan 
aivan ammattitasolla. Lenovo Legion 7- ja Lenovo Legion 5 Pro -kannettavissa on 16-tuuman näyttö,  
Lenovo Legion Slim 7:ssä 15-tuumainen ja Lenovo Legion 5 tulee markkinoille kahdessa koossa. 
 
Lenovo Legion -uutuudet takaavat pelisuorituskykyä myös ohjelmistoltaan. Uusissa laitteissa on älykkäät 
Lenovo Legion Coldfront 3.0 -jäähdyttimet, jotka kierrättävät ilmaa 18 prosenttia tehokkaammin kuin 
edellisen sukupolven Legion-koneet, mutta ovat myös hiljaisempia. Järjestelmän matalampi lämpötila 
mahdollistaa suorituskyvyn optimoinnin sekä pidemmän akunkeston.2 Suorittimen, näytönohjaimen, taka- 
ja sivulämpöaukkojen sekä SSD-muistikortin ja kämmentuen päälle on sijoitettu useita antureita, jotka 
antavat tietoa koko ajan, jotta järjestelmän lämpökäyrä voidaan ennustaa tuntikausien pelaamisen ajaksi.  
 
Lämmön haihduttamiseksi Lenovo on laajentanut kuparijäähdytysjärjestelmää jopa 82 prosenttia ja 
asettanut runsaasti reikiä tietokoneen pohjaan ja jopa näppäimistön alle, jotta laitteisto ei kuumene liikaa.  
 
Korkean resoluution, lyhyen vasteajan ja paneeliväritarkkuuden saavuttamiseksi Lenovo tuo myös uuden 
QHD 165Hz -näytön Legion 7 ja Legion 5 Pro -kannettaviin.3 Näppäimistönä on Lenovo Legion 
TrueStrike, jossa on valittavissa RGB-taustavalo. 
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Lenovo Legion -uutuuksien tärkeitä ominaisuuksia 
 
Triple-A-pelien tehokas suorittaminen vaatii pelikohtaisia ominaisuuksia ja huippuluokan ohjelmistoja. 
Lenovo Vantagen Legion Edge -ominaisuuden ansiosta pelaajat, joilla on Lenovo Legion -laitteita, voivat 
nyt vähentää pelin sisäistä viivettä uudella yhden napsautuksen ylikellotuksella sekä suorittimelle että 
näytönohjaimelle.4 Lenovo Q-Control (paina vain Fn + Q) ja sen uusi automaattisen optimoinnin 
Intelligent Mode -tila mukauttavat pelisuorituskykyä.  
 
Kun Intelligent Mode on päällä, tekoäly verifioi pelit automaattisesti ja vertaa niitä esiladattuun 16 triple-A 
-pelin kirjastoon.5 Sitten se aktivoi ihanteelliset asetukset, joita tarvitaan korkeimman fps:n turvaamiseksi 
kyseiselle pelille vaarantamatta prosesseja ja/tai grafiikkaa. Kaikille tämän peliryhmän ulkopuolisille 
peleille käynnistetään automaattinen optimointitila, jotta voidaan määrittää kullekin pelille sopivimmat 
suorituskykyasetukset. 
 
Uusi Lenovo Legion AI Engine on yhdistelmä luokkansa parhaimmista laitteisto-, ohjelmisto- ja 
ohjaintuista, jotka kaikki yhdessä auttavat ylikellottamaan tietokoneen suorituskykyä jakamalla Thermal 
Design Powerin6 (TDP) CPU:n ja GPU:n välillä, jotta raskaita pelivaatimuksia voi hallita paremmin. 
Esimerkiksi roolipelin pelaaja nojaa voimakkaasti grafiikkasuorittimen tehoon, sillä pelikokemus vaatii 
korkeaa fps:ää. Lenovo Legion AI Enginen tekoälyominaisuudet laukaisevat tarvittavat sisäiset 
järjestelmän toiminnot ja ohjelmistot käyttämättömän virran ohjaamiseksi suorittimelta näytönohjaimeen 
tai päinvastoin riippuen siitä, missä sitä eniten tarvitaan. Kyse ei ole taikatempuista, ainoastaan 
koneoppimisesta.  
 
Tekoäly yhdistettynä uuden tason NVIDIA® GeForce RTX™ -näytönohjaimeen takaavat suorituskyvyn 
vaativillekin pelaajille. Pelistriimaajille on myös erinomaiset äänitys- ja lähetysmahdollisuudet. NVIDIA 
käyttää tekoälyavusteisia ääni- ja videotehosteita, jotka pitävät sinut automaattisesti kehystettynä 
suorassa otoksessa. NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) käyttää tekoälyä auttaakseen 
grafiikkasuoritinta toistuvien kohtausten elokuvatasoisessa laadussa kuormittamatta järjestelmää liikaa. 
 
Lenovo Legionin uudet kannettavat tietokoneet käyttävät ensimmäisten joukossa seuraavan sukupolven 
AMD Ryzen™ Mobile -prosessoreita. Kannettavien Harman® -kaiuttimet on optimoitu Nahimic® Audio 
by SteelSeriesin kanssa. Kaiuttimien 7.1 surround sound on merkittävä parannus aiempaan 5.1-
järjestelmään. Nahimic Audiossa on älykkäitä toimintoja, kuten eri asetuksia tasapainottava Night More 
sekä Sound Tracker7, joka visuaalisesti esittää pelattaessa kuuluvien äänten tulosuunnan. Sound Sharing 
sallii äänen toistamisen kaksilla kuulokkeilla samanaikaisesti yhdestä tietokoneesta. Nämä intuitiiviset 
ääniominaisuudet parantavat pelikokemusta entisestään. 
 
Lisää suorityskykyä älykkäästi  
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Lenovo Vantage tuo myös nopeutta Lenovo Legion -käyttäjille uusimman päivityksen myötä. Käyttäjät 
voivat optimoida asetukset nopeasti ja mukauttaa kokemusta. Uuden progressiivisen verkkosovelluksen 
välimuistin avulla Lenovo Vantage latautuu nyt muutamassa sekunnissa kaikkialla maailmassa.8 Lisäksi 
äskettäin julkaistu Vantage Smart Performance Services on nyt saatavana kaikkiin Lenovo Legion -
laitteisiin. Lenovon itsediagnostiikkapalvelu vähentää tietokoneen turhia seisokkeja skannaamalla, 
havaitsemalla ja poistamalla vakoiluohjelmia, haittaohjelmia ja mainosohjelmia, korjaamalla verkko- ja 
käyttöongelmat ja virittämällä tietokone automaattisesti, mikä parantaa yhteyksiä ja nopeuttaa koneen 
käyttöä.9 
 
Keskity pelitehoon: Lenovo Legion 7 
 
Pelaajat viettävät enemmän aikaa koneen äärellä. He haluavat ensiluokkaisen pelikokemuksen ja 
modernisti muotoillut laitteet. Lenovo Legion 7 -kannettava parantaa pelikokemusta kokonaisvaltaisesti ja 
tarjoaa aiempaa korkeamman 16 tuuman näytön, 100 prosentin sRGB-väriskaalan ja uuden 16:10-
kuvasuhteen. 

 
16-tuuman Lenovo Legion 7 

Käytettävyydestä ja kompaktista koosta tinkimättä Lenovo on päivittänyt edellisen sukupolven 15-
tuumaisen full HD -näytön 16-tuumaiseen QHD (2560 x 1600) -näyttöön. Ruudun koko on 90 prosenttia 
kannettavan koosta, ja IPS-näyttö on saatavilla jopa VESA® DisplayHDR™ 400 -sertifioituna, eli jopa 500 
nitin kirkkaudella ja 165 hertsin virkistystaajuudella. Lenovo Legion 7 tukee myös Dolby Visionia®. 
Yhdistettynä NVIDIA® G-SYNC™ -näytönohjaimeen kuvanlaatu on paitsi huippulaadukas, myös sisältää 
vähemmän sinistä valoa. Eye Care -teknologia alentaa silmien rasitusta pitkien pelituokioiden aikana. 
Lenovo Legion 7:n näyttö on ensimmäinen TÜV Rheinlandin sertifioima pelikonenäyttö.10 

 
Erittäin ohuessa harmaassa pelikannettavassa on E-Shutter-kamera. Corsair® iCUE lisää RGB-
valaistuksen personointimahdollisuuksia – sen voi säätää jopa yksittäisten näppäimien tasolle. Tasohiiri 
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tukee napautuksia. Kannettavan kokoonpanosta, lisäpalveluista ja ohjelmistoista saa lisätietoa näppärästi 
QR-koodilla. 

 
Lenovo Legion AI Engine -koneoppimistoiminnot ja tuorein AMD Ryzen Mobile -prosessori yhdistettynä 
kestävään 80WHr akkuun ja nopeaan Rapid Charge Boost -ominaisuudet11 takaavat saumattoman 
käyttökokemuksen. Lisäksi koneessa ovat: 

• Jopa seuraavan sukupolven NVIDIA GeForce RTX Series Laptop -grafiikkaprosessori. 
• Valinnainen Wi-Fi 6 Killer™ AX1650 -moduuli parempia peliyhteyksiä varten12 
• Coldfront 3.0, jossa ensiluokkainen, Vapor Chamber -tekniikka ja jopa edellistä konesukupolvea 

63 prosenttia laajempi nestemäinen metallinen lämpöyhdiste.13  
• Sisäänrakennettu HD-nettikamera (720p), jossa E-Shutter. 

 
Päihitä kilpailijat joka suhteessa: Lenovo Legion Slim 7 
 
Uusi Lenovo Legion Slim 7 ylittää jälleen itsensä ja Lenovo Legion -malliston kaikkien aikojen ohuin 
pelikannettava. Se on myös maailman kevyin RTX -pelikannettava, jossa on 15,6-tuumainen näyttö.14  

 
Viimeisin NVIDIA GeForce RTX Laptop -grafiikkaprosessori (tulossa pian) tuo Ray Tracing- ja Tensor 
Cores -tekniikoilla tekoälyominaisuuksia ja ensiluokkaista graafista suorituskykyä. Käyttöjärjestelmä 
Windows 10 Pro avustaa pelaamisen lisäksi opinnoissa sekä töissä. Seuraavan sukupolven AMD Ryzen -
prosessori lyö kättä 15,6-tuumaisen 4K (3840 x 2160) IPS -näytön, jossa 60 hertsin virkistystaajuus ja 
100 prosentin Adobe RGB, kanssa. Kokoonpano on myös saatavilla myös jopa 165 hertsin 
virkistystaajuisella full-HD (1920 x 1080) IPS -näytöllä ja 100 prosentin sRGB -asteikolla. Molemmat 
näytöt tukevat Dolby Visionia. 
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Lenovo Legion Slim 7 mustana 

Ohuen ja kevyen Legion Slim 7 -kannettavan rakenne on valmistettu magnesium- ja 
alumiinisekoituksesta, mikä tekee siitä kestävän ilman turhaa painoa: kannettava painaa ainoastaan 1,9 
kg. Kone on saatavana laserkaiverretulla logolla ja mustana tai myrskynharmaana valikoiduilla 
markkinoilla.15 Lenovo Legion Slim 7:n akku on tarjoaa 71Whr kapasiteetin ja se tukee Rapid Charge 
Express -toimintoa.16 Muita ominaisuuksia ovat mm.: 

• Valkoinen näppäimistön taustavalo tai valittavissa oleva Corsair iCUE RGB 
• Virtapainikkeessa sormenjäljen lukija  
• Kamera (720p) yksityisyyttä lisäävällä liukuvalla sulkijalla  
• Saatavilla myös Wi-Fi 6 Killer AX1650 -moduuli kokoonpanosta riippuen12 
• Coldfront 3.0, jossa on nestemäiset metallilämpövastukset13  

 
Hevosvoimia pelaamiseen: Lenovo Legion 5 Pro  
 
Haluatko pelata huipputasolla? Lenovo Legion 5 Pro on juuri sinua varten, mm. erittäin edistyksellisen 
jäähdytysjärjestelmänsä ansiosta. Siinäkin on viimeisimmät AMD Ryzen -suorittimet ja seuraavan 
sukupolven NVIDIA GeForce RTX Laptop -grafiikat, mutta myös Dual Burn -tuki, joka siivittää 
suorituskyvyn entistä korkeammalle.  

 
Tämä pelikone yhdistää erittäin nopean 165 hertsin virkistystaajuuden ja vain 3 millisekunnin vasteajan17 
100 prosentin sRGB-väriskaalaan 16-tuumaisessa QHD (2560 x 1600) IPS -näytössä. Näyttö on edellistä 
sukupolvea korkeampi ja myös kirkkaampi (500 nittiä). Huipputuntuman takaa Lenovo Legion TrueStrike -
näppäimistö sekä mukana on myös pitkälle kehitettyjä tekoälyominaisuuksia. 
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16-tuumainen Lenovo Legion 5 Pro valkoisena 

Lenovo Legion 5 Pro on päivitetty myös väreiltään. Se on saatavana myrskynharmaana sekä valkoisena 
15 ja valinnaisena myös taustavalolla. Lisäksi ominaisuuksia ovat mm.: 

• Vahvistettu takaventtiili pelitilanteiden viilentämiseksi 
• Tasaisempi ja kestävämpi sarana, jossa on pieni 3,2 millimetrin rako 
• Aiempaa suurempi kosketuslevy ja parempi liikealue 

 

 
Uusia Lenovo Legion 5 Pro -ominaisuuksia ovat mm.: 

• Kapeat reunat, 90-prosenttinen näytön suhde runkoon ja 16:10 kuvasuhde 
• Uusi laadukas kamera livestriimaajille 
• Dolby Vision- ja NVIDIA G-SYNC -tuet 

 
 
Saa aikaan enemmän vähemmällä vaivalla: Lenovo Legion 5  
 
Strategiapeleistä eeppisiin taisteluihin – pelimaailmassa on jokaiselle jotain. Sama pätee tehokkaisiin  
pelikannettaviin. Lenovo Legion 5 on linjakas ja minimalistinen kone vaivattomaan pelaamiseen. Siinä 
on Windows 10 -käyttöjärjestelmä ja valittavissa kaksi näyttökokoa, 15 ja 17 tuumaa.  
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15-tuumainen Lenovo Legion 5 tummansinisenä 

17,3-tuumainen tummansininen Lenovo Legion 5 tarjoaa full HD (1920 x 1080) IPS -näytön pätevällä 144 
hertsin virkistystaajuudella. Vaihtoehtoisessa kokoonpanossa on 15,6 tuuman vastaava näyttö, mutta 165 
hertsin virkistystaajuudella ja 100 prosentin sRGB:llä. 15-tuumainen, painaa 2,4 kg ja se on saatavilla 
tummansinisenä, jossa valinnaisena 4-Zone RGB -valoefektit, tai valkeana15 sinisellä taustavalolla. 

 
17-tuumainen Lenovo Legion 5 

Legion 5:ssä on ylempänä esiteltyjen mallien tapaan Coldfront 3.0 sekä myös Lenovo Legion TrueStrike -
näppäimistö. Lenovo Q-Control toimii edistyksellisten tekoälymallien tuella. Molemmissa näyttöko’oissa 
on AMD Ryzen Mobile -suorittimet sekä NVIDIA GeForce RTX Series Laptop -grafiikka (tulossa pian).  
 

 
 
Langatonta ja häiriötöntä: uusi Lenovo Legion S600 -asema ja Lenovo Legion 
H600 -pelikuulokkeet 
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Lenovo kuuntelee peliyhteisön kehittyviä tarpeita ja kehittää harkitusti tuotteita, jotka sopivat 
pelikokemuksen ytimeen vaivattomasti. Lenovo Legion S600 Gaming Station on yksi esimerkki 
pelaajalähtöisestä tuotekehityksestä. Sen avulla kuulokkeet, hiiren ja puhelimen saa helposti ladattua 
pelaamisen tuoksinassa. 

 
Helppokäyttöinen latausasema lataa uudet Lenovo Legion H600 Wireless Gaming Headset -
kuulokkeet sekä myös yhteensopivat älypuhelimet (10W tehoon asti) ja teknologiaa tukevat pelihiiret ja 
muut langattomat laitteet jopa itse läppärin ollessa pois päältä. 
 
Kevyt latausteline painaa vain 919 grammaa ja sisältää kaksi USB-A -porttia nopean yhdistettävyyden ja 
latauksen saavuttamiseksi. Kuulokkeissa on nopea wifi-yhteys, sillä millisekunnitkin ovat ratkaisevia sekä 
kuvassa että äänenlaadussa. Lenovo Legion H600 Wireless Gaming Headset -kuulokkeiden premium-
tason 2,4 GHz langaton yhteys toimii jopa 12 metrin päästä.  
 
Kuulokkeiden erittäin matala, alle 35 millisekunnin viive helpottaa hahmottamaan pelaamista ja 
latausaseman ansiosta pelipöytä pysyy siistinä. Pannan suunnittelussa on keskitytty mukavuuteen ja 
korvakupit on valmistettu muotonsa säilyttävästä vaahdosta ja päällystetty hengittävällä kankaalla. Lisäksi 
Lenovo Legion H600 -pelikuulokkeiden 50 mm ääniohjaimet tuottavat ääntä jopa 3 metrin 
kaistanleveydellä, ja sen yksisuuntainen melua vaimentava mikrofoni on helppo avata ja sulkea 
komminukointia varten. 
 

 
Lenovo tarjoaa myös koneita keveään pelaamiseen. AMD-suorittimella varustettu Lenovo IdeaPad 
Gaming 3 -kannettava on otollinen kone pelimaailmaan tutustumisessa. Uudet, hengittävät Legion H200 
Gaming Headset takaavat pelimukavuuden. 
 
Lisätietoja laitteista Lenovon CES-sivuilla. Kuvia median käyttöön voi ladata täältä. 
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Hinnat ja saatavuus18 

• Lenovo Legion 7 tulee myyntiin kesäkuussa 2021 ja suositushinta on alkaen 1499,00 euroa.18 
• Lenovo Legion Slim 7 tulee markkinoille toukokuussa 2021. Suositushinta on alkaen 1299,00 

euroa.18 
• Lenovo Legion 5 Pro tulee myyntiin maaliskuussa 2021 ja sen suositushinta on alkaen XXX.18 
• Lenovo Legion 5 tulee myyntiin 15- ja 17-tuumaisena maaliskuussa 2021 ja hinta alkaen XXX.18 
• Lenovo Legion S600 Gaming Station tulee myyntiin huhtikuussa 2021 ja sen alustava hinta on 

99,99 euroa.18 
• Lenovo Legion H600 Wireless Gaming Headset tulee niin ikään myyntiin huhtikuussa 2021 ja 

sen suositushinta on alkaen 99,99 euroa.18 
• Lenovo IdeaPad Gaming 3 tulee myyntiin kesäkuussa 2021 ja sen alustava suositushinta on 

699,00 euroa.18 
• Lenovo Legion H200 Gaming Headset tulee myyntiin huhtikuussa 2021 ja hinta on alkaen 

49,99 euroa.18 
 

Lisätietoja:	

Markus Hilden 
Viestintätoimisto Manifesto	
lenovo@manifesto.fi	
+358 44 363 9961	

Lenovo	
Lenovo on 50 miljardin Yhdysvaltain dollarin kokoinen globaali yritys, jolla on 63 000 työntekijää ja joka 
toimii 180 markkinoilla ympäri maailman. Lenovon rohkea visio on tarjota kaikille älykkäämpää 
teknologiaa. Kehitämme maailmaa muuttavia teknologioita, jotka rakentavat osallistavampaa, 
luotettavampaa ja kestävämpää digitaalista yhteiskuntaa. Suunnittelemalla ja rakentamalla maailman 
kattavimman älylaitteiden tuotevalikoiman olemme myös johtamassa älykästä transformaatiota. Pyrimme 
luomaan parempia kokemuksia ja mahdollisuuksia miljoonille asiakkaille ympäri maailman. Lisätietoja 
Lenovosta: https://www.lenovo.com/fi/fi/about. Seuraa 
meitä: LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Weibo.	

 

 
1 Deloitte Insights, 2020, “Digital Media Trends,” https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/video-game-industry-
trends.html 
2 All battery life claims are approximate and based on results using the MobileMark® 2018 v1.0.2.46 battery life benchmark test. 
Actual battery life will vary and depends on many factors such as product configuration and usage, software use, wireless 
functionality, power management settings, and screen brightness. The maximum capacity of the battery will decrease with time and 
use. 
3 Based on research conducted by Lenovo (November 25, 2020) on consumer laptops sold by major PC manufacturers shipping 
more than one million units worldwide annually. 
4 Available on all new Lenovo Legion 2020 and 2021 Intel and AMD-based PC models and external eGPUs on PCs that fall in the 
Lenovo Legion 7 Series starting January 25, 2021. 
5 Games supported by auto-detect mode include Apex Legends, League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Cyberpunk 
2077, Far Cry: New Dawn, Shadow of the Tomb Raider, Call of Duty: Modern Warfare, Red Dead Redemption 2, Fortnite, 
Assassins Creed Odyssey, Overwatch, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Grand Theft Auto Five, Dota 2, F1 2020, 
Playerunknown's Battlegrounds. 
6 For Intelligent Mode, total possible thermal design power (TDP) is up to 170W shared between the CPU and GPU. 
7 Sound Tracker not currently offered on the new Lenovo Legion Slim 7. 
8 Actual load time may vary by region, with different configurations and available internet connectivity. 
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9 Smart Performance Services is available via Lenovo Vantage in select markets globally with additional markets planned through 
2021. Subscription pricing and terms may vary by market, and it’s expected to start at $29.99 for 1 year, $49.99 for 2 years, $59.99 
for 3 years, and $69.99 for 4 years. Lenovo Vantage is accessible on consumer PCs and for free on the Microsoft Store. Vantage 
Smart Performance Services is available on Legion devices and can be downloaded from the Microsoft Store.   
10 A TÜV Rheinland certification mark signifies that a product has been examined according to strict safety requirements by an 
accredited third-party and is supported by regular factory inspections. 
11 For Rapid Charge Boost, charge for 15 minutes in standby mode or while powered off for up to two hours of continuous 1080p 
video playback on the latest update of Windows 10 (with 150 nits brightness on FHD display at default volume level). Actual battery 
life will vary and depends on many factors such as product configuration and usage, software use, wireless functionality, power 
management settings, and screen brightness. The maximum capacity of the battery will decrease with time and use. Requires 
included adapter. 12 Requires separately purchased Wi-Fi router and plan that may vary by location. Additional terms, conditions 
and/or charges apply. Wi-Fi 6 speeds are typically up to 9.6 Gbps compared to Wi-Fi 5 with up to 3.5 Gbps. Connection speeds will 
vary due to location, environment, network conditions and other factors. Actual available capacity is less and varies due to many 
factors, including formatting, partitioning and operating system, etc. which utilize part of this capacity. The available capacity may 
change with software updates. 
13 Vapor Chamber solution and up to liquid metal thermals available on select premium products in select markets. 
14 Based on research conducted by Lenovo (August 10, 2020) on consumer laptops with dedicated gaming processor and graphics 
sold by major gaming PC manufacturers shipping more than one million units worldwide annually. 
15 Color options may vary per geography and availability. 
16 For Rapid Charge Express, charge for 15 minutes in standby mode or while powered off for up to three hours of battery life based 
on test results using continuous 1080p video playback on the latest update of Windows 10 (with 150 nits brightness on FHD display 
at default volume level). Actual battery life will vary and depends on many factors such as product configuration and usage, software 
use, wireless functionality, power management settings, and screen brightness. The maximum capacity of the battery will decrease 
with time and use. Requires included 95W adapter. 
17 Lenovo internal benchmark testing of the response time is based on the usage of Overdrive (OD). 
18 Prices may not include tax and do not include shipping or options and are subject to change without notice; additional terms and 
conditions apply. Reseller prices may vary. On-shelf dates and color options may vary by geography and products may only be 
available in selected markets. All offers subject to availability. Lenovo reserves the right to alter product offerings, features and 
specifications at any time without notice. 
 
LENOVO, LENOVO LEGION and IDEAPAD are trademarks of Lenovo. AMD, RADEON and RYZEN are trademarks of Advanced 
Micro Devices. NVIDIA, GEFORCE, GEFORCE RTX and G-SYNC are trademarks of NVIDIA Corporation. Killer is a registered 
trademark of Rivet Networks LLC. ADOBE is a trademark of Adobe. Intel is a trademark of Intel Corporation or its subsidiaries in the 
U.S. and/or other countries. Wi-Fi is a trademark of Wi-Fi Alliance. CES is a trademark of the Consumer Technology Association. 
NAHIMIC is a trademark of SteelSeries. DOLBY VISION is a registered trademark of Dolby Laboratories, Inc. VESA and 
DISPLAYHDR are trademarks of Video Electronics Standards Association. CORSAIR and iCUE are registered trademarks of 
CORSAIR in the United States and/or other countries. HARMAN KARDON is a trademark of Harman International Industries, Inc. 
All other trademarks are the property of their respective owners. ©2020, Lenovo Group Limited. 
 


