TRIGONOXN01

SUSTENTÁVEL

Educação Superior e Professores

Permite atualizar o NUC Element e manter o mesmo
chassis, ou mudar para um chassis diferente mantendo
o mesmo NUC Element. Escolha entre 7 NUC Elements
e diferentes opções de armazenamento.

FLEXÍVEL
Permite atualizar o NUC
Element e manter o mesmo
chassis, ou mudar para um
chassis diferente mantendo o
mesmo NUC Element. Escolha
entre 7 NUC Elements e
diferentes opções de
armazenamento.

TRIGONO XN01 é um portátil convertível
baseado na tecnologia Intel NUC Elements.
Compacto e poderoso, o Element consiste
num módulo que inclui CPU, memória e Wi-Fi.

REPARÁVEL

Se o barebone for daniﬁcado, o utilizador pode
mudar para um diferente em minutos, sem
perder quaisquer dados ou aplicações. E se o
módulo NUC Elements falhar, o utilizador pode
substituir o módulo - não haverá perda de dados
caso tenha um SSD externo. O teclado e a
bateria tambem são facilmente substituíveis.

Um portátil convertível
baseado na tecnologia

ESPECIFICAÇÕES DO BAREBONE

ESPECIFICAÇÕES DOS NUC ELEMENTS

SO Windows 10 | Windows 11 | Memória 128GB/ 256GB PCIe SSD NVMe (Optana Suportada)
Ecrã 15.6” IPS FHD; 4K (UHD); Multi-toque com caneta ativa| I/O 2x USB 3.0 Type-C; 2x USB 3.0
Type-A; 1x HDMI; 1x Leitor de cartões MicroSD | Sensores Leitor de impressão digital; Sensor
de luz ambiente; Giroscópio; 2x G-Sensor | Conectividade Wi-Fi 5 (802.11ac) 2x2 + Bluetooth
V5.0 | Câmara 1MP | Bateria 45Wh Li-Po Battery ( ±7h) | Peso <2.5 Kg Dimensões 368 x 258
x 23.35mm

Intel® Celeron™ 4305U + 4GB LPDDR4 + 64GB eMMC + AC9560
Intel® Pentium™ 5405U + 4GB LPDDR4 + 64GB eMMC + AC9560
Intel® Core™ i3-8145U + 4GB LPDDR4 + AC9560
Intel® Core™ i5-8265U + 8GB LPDDR4 + AC9560
Intel® Core™ i7-8565U + 8GB LPDDR4 + AC9560

A contribuição da jp.ik para a sustentabilidade
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.

Para mais informação por favor contacte: sales@jpik.com | www.jpik.com
Imagens ilustrativas. Limitado ao stock existente. A informação contida nesta brochura de produto pode alterar sem aviso prévio.
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