TURNCONNECT T101
Obtenha a bateria que merece, com o
desempenho que precisa!

SEMPRE LIGADO, SEMPRE CONECTADO
Estar conectado ao mundo é fundamental no cenário da educação moderna.
Baseado na plataforma de computação SnapdragonTM 7c, este lportátil permite
que os alunos se conectem à Internet via rede móvel sem necessidade de uma
conexão wi-ﬁ.
BATERIA DE LONGA DURAÇÃO
Não é preciso preocupar-se em ﬁcar sem bateria. Com uma bateria que dura
vários dias, os alunos podem concentrar-se nas tarefas importantes que têm em
mãos.

Um avanço na experiência
de aprendizagem
TURN CONNECT T101 é um convertível 360º com um design apelativo, ﬁno
e leve com autonomia de bateria para vários dias e com conectividade LTE.
O TURN CONNECT T101 oferece uma experiência de utilização
completamente inovadora e superior a outros computadores, sempre
ligado e sempre conectado. Este equipamento utiliza um processador
avançado com uma tecnologia eﬁciente que já é usado em smartphones e
que agora é trazido para este PC.
Atendendo a todos os requisitos de um Classmate PC®, inclui um
câmara voltada para o mundo, promovendo um ambiente mais
envolvente e colaborativo na sala de aula. Com uma alça para transporte
seguro e de fácil utilização, este equipamento possui também um design
sem ventilador que permite um ambiente de estudo silencioso.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (AI)
O TURN CONNECT T101 permite que a IA ofereça novas experiências com Vision
AI, Voice UI e ASR / PNL, bem como a tradução de fala / linguagem em tempo real
para uma aprendizagem assistida e experiências de realidade aumentada.
ESTILO E ROBUSTEZ
Desenhado para oferecer maior proteção, evitando danos frequentes e longos
períodos de inatividade devido à falha do dispositivo, ao mesmo tempo que
prolonga a vida útil do produto.
DESIGN SEM VENTILADOR
O TURN CONNECT T101 não requer soluções térmicas como ventiladores,
proporcionando um ambiente de aprendizagem muito mais silencioso.
RESISTENTE A QUEDAS E À ÁGUA
Resistente a quedas até 100cm (MIL-STD-810G) e resistente a líquidos até 330cc
(no teclado e touchpad).
COMPATÍVEL COM HDMI 4K
Mantem uma imagem nítida com resolução de 4K HDR em ecrãs externos através
de HDMI. A qualidade dos gráﬁcos e a qualidade da imagem / visualização garante
que os alunos se sintam envolvidos numa boa experiência de aprendizagem.
APLICAÇÕES WINDOWS 32
Todas as aplicações da Microsoft Store são executadas de forma otimizada no
TURN CONNECT.

Prémio de Produto Mais Inovador
do grupo Microsoft DPS em 2020

Sempre
Conectado
O TURN CONNECT T101 utiliza a plataforma de computação
SnapdragonTM 7c, garantindo um PC mais ﬁno, leve e
silencioso com um desempenho do sistema até 20% mais
rápido do que outras plataformas.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO

SO Windows 10 | Windows 11 | CPU Qualcomm® SnapdragonTM 7c SC1180 Wi-ﬁ // Qualcomm® SnapdragonTM 7c SC1180 LTE | Memória 4GB LPDDR4 // 8 GB LPDDR4
| Armazenamento 64GB eMMC // 128GB eMMC | Ecrã 11.6” IPS HD 1366x768, multi-toque anti-reﬂexo | E/S 1x 3.0 Tipo-C, 1x USB 2.0 Tipo-A, 1x HDMI, 1x Leitor de
cartões Micro-SD, 1x Combo conector de audio (Audio + Mic), 1x RJ45; 1x ranhura para cartão SIM | Altifalantes e Mic 2x 1.2W altifalantes, 2x microfones digitais
(compatível com Windows 10 Cortana) | Sensores G-sensor; Giroscópio; Sensor de luz; GPS; e-Compass | Segurança Kensington Lock | Conectividade Wiﬁ 802.11 ac
2x2, BT 5.0; LTE (EE) (opcional) | Cãmara Giratória de 2MP | Bateria 7.6V 4000mAh, 30W // 7.6V 5000mAh, 37W | Robustez MIL-STD-810G até 100cm; IP52 | Peso
1.44 Kg | Dimensões 305.8 x 225 x 22.8mm | Acessórios Microlente (opcional) e caneta ativa (opcional).

Para mais informação, por favor contactar: 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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