
LEAPW301r
Uma solução móvel premium para alunos e professores
Voltado para alunos do ensino secundário com objetivos de aprendizagem mais 
exigentes e que buscam desempenho, produtividade e mobilidade. Concebido 
também para professores, para que possam otimizar tarefas pedagógicas e de gestão, 
entre as quais, conceber planos de estudos, materiais de aprendizagem e 
experiências, comunicar com os seus colegas e personalizar o plano de estudos para 
responder às diferentes necessidades de aprendizagem.

Construído especificamente para Educação
Mobilidade, desempenho e portabilidade foram questões de 
grande importância ao projetar e desenvolver este dispositivo 
que atende às necessidades e desafios de alunos e professores. 
Uma vez que os ambientes de aprendizagem podem ir além da 
sala de aula, LEAP W301r possui os recursos mais procurados de 
um dispositivo educativo. 

Resistente a derrames de líquidos 
até 100cc

Bateria para um dia escolar

Resistente a quedas até  50 cm
50cm

Cantos arredondados sem 
pontas afiadas

Software educativo



Especificações de Produto

(1)  Certificações locais não incluídas. 

SO •  Windows® 10 /  Windows® 11

CPU • Intel® Pentium® Silver N5030

Memória •  4GB DDR4 

Armazenamento • 128GB SSD (M.2 280)

Ecrã • 14” TN HD 1366 x 768, Anti-Reflejo

I/O •  1 x DC-in (3.5Ø); 2 x USB 3.0; 1 x USB Type-C 3.0 (só USB); 1 x 
HDMI; 1 x Audio combo jack; 1 x Leitor de cartões MicroSD

Áudio • 2 x altifalantes estéreo incorporados 1.1W x 2; 8 Ω; 1 X DMIC

Sensores • G-Sensor

Segurança • fTPM

Conectividade •  Intel®  9560AC 2x2 + BT 5.0(1)

Câmara • 1MP, D-MIC*1

Batería • Polymer 2-Cell 4000mAh, 30Wh 

Adaptador • 12V/ 2A 24W

Peso • 1.7kg

Dimensiones • 347 x 237 x 24.3 mm

Imagens ilustrativas. Limitado ao stock existente. A informação contida nesta brochura de produto pode alterar sem aviso prévio.

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


