Construído especiﬁcamente para Educação
Pensando em segurança e ﬁabilidade, o SLIDE S301 vem com uma
bateria cilíndrica que é uma opção mais segura e se destaca por
uma autonomia mais longa. Oferece mais de 10 horas de
autonomia de bateria, mantendo os alunos a trabalhar durante
todo o dia na escola. Inclui também recursos de segurança
adicionais, como uma capa frontal para a câmara e um sensor de
impressão digital no botão de ligar. A caneta ativa e a Microlente
abrem o caminho para uma experiência de aprendizagem mais
prática e interessante.

Leve mas robusto
Com um design leve, mas resistente, fabricado com materiais
duráveis, o SLIDE S301 é resistente a quedas até 76 cm
(MIL-STD-810G) e à entrada de líquidos e poeira (IP54). A sua
textura antiderrapante e portas reforçadas também contribuem
para a sua durabilidade, o que se traduz em reduções de custo
signiﬁcativas: recursos robustos oferecem maior proteção, evitam
reparos frequentes e longos períodos de inatividade devido a
falhas do dispositivo e prolongam a vida útil do dispositivo.

SLIDES301
Adequado para qualquer cenário de aprendizagem
SLIDE S301 é um dispositivo 2-em-1 que combina mobilidade com a produtividade
necessária para realizar todas as tarefas. O teclado conecta-se facilmente ao tablet,
enquanto o suporte permite que os alunos deﬁnam o seu ângulo de ecrã preferido. A
contracapa tem indicadores LED, que permitem aos professores saber rapidamente
se todos os dispositivos da sala de aula estão ligados e conectados à Internet.

Pré-carregado com o Inspiring Knowledge
Education Software – ikES

Especiﬁcações de Produto
SO • Windows 10/ Windows 10 S Ready / / Windows® 11
CPU • Intel® Celeron® N4020/ Intel® Celeron® N4120/ Intel®
Pentium® Silver N5030
Memória • 2GB/ 4GB/ 8GB LPDDR4
Armazenamento • 32GB/ 64GB/ 128GB eMMC
Ecrã • 10.1” IPS HD 800 x 1280 multi-toque
I/O • 1x Micro USB 2.0; 1x USB 3.0 (Type-C); 1x Combo audio jack; 1x
Micro HDMI; 1x Micro SD slot; 1x DC-IN
Altifalantes & Mic • 2x 0.7W altifalantes estéreo integrados; 2x Mic
digital ; suporta Windows 10 Cortana
Sensores • Sensor de luz ambiente; Sensor G; Giroscópio
Segurança • fTPM, Capa da câmara
Conectividade • WiFi 802.11 ac 2x2, BT 5 .0
Câmara • Frontal 2.0 MP, Traseira 2.0 MP

Bateria • 36Wh cilíndrica, +10h autonimia de bateria(1)
Robustez • Resistente a quedas até 100cm (MIL-STD-810G), resistente a
derrames de líquidos e pó (IP54)
Peso • 900 g
Dimensões • 275 x 200 x 11.8mm (~28mm – bateria)
Acessórios • Caneta ativa; Microlente (opcional); Teclado (opcional)
(1) Os resultados são baseados em testes sob condições controladas usando o benchmark de duração da bateria TabletMark®
(conﬁguração básica do produto, 50% de brilho, WiFi e BT - ON). A autonomia da bateria depende de vários fatores, incluindo
conﬁguração e uso do produto, brilho do ecrã, condições de operação, funcionalidade sem ﬁo, conﬁgurações de gestão de energia e
outros fatores. A capacidade máxima da bateria diminuirá naturalmente com o tempo e uso.

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

