
BOLT W503
Educação Superior e Professores

    Construído especificamente para Educação  

Até 8h de autonomia de bateria

Ampla variedade de portas

Dispositivo leve

Pré-carregado com software educativo
Leva a tua produtividade para o próximo nível

BOLT W503 foi desenvolvido para professores e alunos do ensino superior, cuja 
necessidade de desempenho e produtividade é muito maior do que o utilizador médio.
Com isso em mente, este novo portátil vem com CPUs Intel de 12ª geração e um ecrã 
FHD de 14” para suportar facilmente diferentes módulos de aprendizagem (presencial, 
híbrido ou remoto).

Além dos CPUs de alto desempenho, o BOLT W503 disponibili-
za uma ampla variedade de portas I/O para conectar a dispositi-
vos externos e uma bateria de longa duração para mantê-lo 
ligado durante todo o dia.
O BOLT W503 inclui ikES, um pacote de software pronto a usar 
com várias aplicações educativas, disponibilizando todas as 
ferramentas necessárias para apoiar os professores na sala de 
aula e envolver os alunos nas atividades de aprendizagem.



Configuração sugerida
OS  • ® Windows 11

CPU • Intel® Core™ i3-1215U | Core™ i5-1235U | Core™ i7-1255U
 

    

Memória • Até 64GB DDR4

Armazenamento •  Até 1TB PCIe SSD

Ecrã   •   14” FHD 1920 x 1080 

I/O
 
• 2 x USB 3.2 Gen2 port (Type A) | 1x USB 3.2 Gen2 port (Type C – 

Função Completa) | 1 x HDMI| 1 x Combo Audio Jack (microfone/
auscultadores) | 1 x RJ-45 | 1 x DC-in | 1 x leitor de cartões Micro SD 

Segurança • Kensington Lock | fTPM

Conectividade • Wi-Fi 5/6| Gigabit LAN | Bluetooth 5.0  

Câmara
 
•
 
2MP com TNR

Bateria  • 36Wh | 49Wh (Opcional)

Peso
 

•
 

1.31kg

Dimensões
 
•  324.9(W) x 219.5(D) x 20.2(H)mm

Imagens ilustrativas. Limitado ao stock existente. As informações contidas neste folheto de produto podem ser alteradas sem aviso prévio.

Para mais informações, por favor contacte: sales@jpik.com | www.jpik.com

Os nossos dispositivos vêm com embalagem certificada FSC.  
Isto significa que utiliza a menor quantidade de materiais possível
e que todos são provenientes de produtores certificados, com

padrões de gestão florestal que protegem a qualidade da água, florestas antigas, cobertura
florestal e evitam produtos químicos perigosos. 

A contribuição da jp.ik para a sustentabilidade


