
TURNT305

Aprender além da sala de aula

     Construído especificamente para Educação 

Projetado para oferecer versatilidade e flexibilidade a jovens 
estudantes, o TURN T305, sendo um dispositivo 360º, pode 
ser usado em modo tablet, tenda ou portátil clássico. Inclui 
uma câmara rotativa, que pode vir com uma microlente ou 
um obturador de privacidade, e uma alça retrátil para um 
transporte mais seguro e confortável. Também vem com 
uma caneta ativa para desempenhar tarefas que exigem um 
toque mais preciso e uma garagem embutida para guardá-la 
com segurança.

TURN T305 inclui ikES, um pacote de software pronto a usar 
com várias aplicações educativas, fornecendo todas as 
ferramentas necessárias para apoiar os professores na sala 
de aula e envolver os alunos nas atividades de aprendizagem.

Escolhe o teu estilo de aprendizagem com o TURN T305, um dispositivo convertível que 
promove a aprendizagem onde quer que estejas. Pequeno e portátil, pode ser usado na 
sala de aula ou em modo de aprendizagem remota com a ajuda do Microsoft Teams. O 
teclado inclui teclas para diferentes aplicações do Microsoft Office, como Word, Excel e 
PowerPoint, bem como atalhos para ativar/desativar o som, aceitar ou recusar chamadas 
e levantar a mão no Teams.

3º - 9º ano

Resistente a pó e a derrames de 
líquidos 
IP52 

Cantos arredondados sem
pontas afiadas
Para uma experiência de utilização
mais segura

Bateria para um dia escolar

Resistente a quedas até 122 cm
122cm

Pré-carregado com software educativo



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

Para mais informação, por favor contactar: sales@jpik.com | www.jpik.com

Configuração sugerida

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 certifica-

dos, com padrões de gestão florestal que protegem a qualidade da água, florestas antigas, 
cobertura florestal e evitam produtos químicos perigosos. Os nossos dispositivos são 
projetados para serem reparados e, juntamente com sua robustez intrínseca, o seu ciclo de 
vida será muito maior que o normal.

A contribuição da jp.ik para a sustentabilidade

OS • Windows® 11

CPU • Intel® Processor N100 | Intel® Processor N200 | Intel®  Core i3-N300

Memória • Até 16GB DDR4

Armazenamento • 64GB/128GB eMMC 5.1 | até 1TB SSD (Opcional)

Ecrã • 11.6” IPS HD 1366 x 768 | 11.6” IPS FHD 1920 x 1080 (Opcional)

I/O • 1x USB 3.2 Gen1 Type-C (função completa) | 2x USB 3.2 Gen1 
Type-A | 1x RJ-45 | 1x HDMI | 1x ranhura para cartões Micro SD | 1x 
Combo audio jack (microfone/auscultadores) | 1x ranhura para cartão 
SIM nano type (opcional)

Segurança • Kensington lock 

Conectividade • Wi-Fi 5 (ac) 1x1 + Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 5 (ac) 2x2 
+Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 (ax) 2x2 +Bluetooth 5.2

Câmara • 2M FF com indicador LED e suporte para Microlente ou 
obturador de privacidade (rotativa)

Bateria • 4000mAh/30 Wh | 5000mAh/37Wh

Robustez • Resistente a quedas até 122cm (MIL STD 810H) | Resistente 
a pó e derrames de líquidos IP52 

Peso • 1.38 kg

Dimensões • 305.8(W) x 225(L) x 22.8(H)mm


