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LENOVO IDEAPAD 5G  

NOS LANÇA O PRIMEIRO PORTÁTIL 5G EM 

PORTUGAL  
 NOS é a primeira operadora a disponibilizar o Lenovo IdeaPad 5G 

 Rede móvel de última geração permite que o equipamento entregue velocidades 

ultrarrápidas 

 Equipamento junta-se a vasto portfólio de produtos 5G da operadora 

 Lenovo IdeaPad 5G disponível em pré-venda a partir de dia 26 no site da NOS 

 

A NOS reforça a sua oferta de equipamentos com a introdução do Lenovo IdeaPad 5G, o primeiro 

portátil 5G a chegar ao mercado nacional. Continuando o caminho de liderança e pioneirismo no 5G 

e com o objetivo de disponibilizar as potencialidades desta tecnologia a todos os portugueses, a 

operadora tem apostado não apenas na expansão da cobertura de rede no País, bem como na 

diversificação do seu portfólio de produtos e serviços assentes em 5G.  

Disponível a partir de dia 26 em pré-venda na NOS, o Lenovo IdeaPad 5G está equipado com um 

modem Snapdragon X55 e um potente processador Qualcomm® Snapdragon™ 8cx, permitindo 

assim velocidades de transferência ultrarrápidas, um desempenho de alta qualidade e maior 

comodidade na utilização. 

Além da conectividade à rede móvel mais inteligente e fiável, este portátil oferece até 20 horas de 

autonomia de bateria, podendo ser carregado através de um sistema USB-C, pesa cerca de 1,2 kg e 

tem uma espessura inferior a 1,5 cm, tornando-o no equipamento ideal para um estilo de vida em 

total mobilidade. 

O Lenovo IdeaPad 5G apresenta um design premium e elegante, tem um ecrã de 14 polegadas Full 

HD, com resolução de 1080p, dispõe de duas colunas Dolby Audio™ e oferece 8GB de memória 

RAM e 512GB de armazenamento SSD, além de muitas características e funcionalidades avançadas, 

que conferem mais conforto e uma experiência tecnológica superior. 

A partir de dia 26 de agosto o Lenovo IdeaPad 5G vai estar disponível em pré-venda no site da NOS, 

por 1299,99 euros, ou 28€/ mês durante 36 meses, com entrada inicial de 291,99€. Os clientes NOS 

que adquirirem este portátil poderão usufruir da oferta de um mês de internet móvel 5G com todo o 

tráfego incluído, sem compromissos. Este equipamento pode ainda ser adquirido com €100 de 

desconto, na adesão a um tarifário de internet móvel pós-pago igual ou superior a 15GB. 

De recordar que a NOS já tinha sido pioneira no lançamento dos primeiros smartphone e hotspot 

preparados para 5G, em linha com o seu objetivo estratégico de oferecer aos portugueses os 

equipamentos mais inovadores do mercado e de liderar a revolução tecnológica potenciada pela 

quinta geração móvel. 


