Construído especiﬁcamente para Educação
TURN T303 é particularmente adequado para diferentes disciplinas,
de matemática a artes (STEAM). Além disso, tem uma bateria de longa
duração, o que permite estar sempre ligado. As habilidades táteis e a
entrada da caneta ativa tornam a educação mais atrativa.
Na parte traseira do monitor, existem duas luzes (Energia (status
de carga e bateria) e Wiﬁ (On / Oﬀ / Conectado), permitindo que os
professores veriﬁquem o status dos dispositivos sem perturbar a
dinâmica da sala de aula.
Este convertível 360º é robusto para que os alunos se possam
envolver com uma multiplicidade de tarefas de aprendizagem. O
TURN T303 é o primeiro convertível da jp.ik a obter o IP52 - à
prova de água, à prova de poeira e areia, à prova de choque e
proteção do ecrã ao impacto (compatível com MIL STD 810G).
Resistente e fácil de usar, inclui um bloqueio Kensington, um
sistema de proteção para desencorajar o roubo.

Pré-carregado com Inspiring Knowledge Education Software – ikES

TURNT303
3º - 9º Ano

Projetado para um ecossistema de aprendizagem
TURN T303 é um convertível 360º criado para melhorar a aprendizagem móvel. Passa
rapidamente do formato clássico do laptop para tablet, oferecendo uma ferramenta de
produtividade móvel para criar e editar conteúdo.

Projetado para inspirar e promover a aprendizagem através da
experimentação e imaginação enraizadas na abordagem STEAM,
o ikES promove o desenvolvimento das competências críticas do
século XXI, como colaboração, resolução de problemas,
pensamento crítico e alfabetização digital, além das competências
fundamentais, incluindo cidadania consciente ou comunicação
intercultural.

Conﬁguração sugerida
SO • Windows 10® / Windows 10 S Ready / Windows® 11 / Windows® 11 SE*
CPU • Intel® Celeron® N4020 | Intel® Celeron® N4120 | Intel® Pentium® N5030
Memória • 4GB LPDDR4 | 8 GB LPDDR4
Armazenamento • 64GB eMMC | 128GB eMMC | 128GB SSD (M.2)
Ecrã • 11.6” IPS HD 1366x768, multi-toque anti-reﬂexo
I/O • 1x 3.0 Type-C, 1x USB 3.0 Type-A, 1x USB 2.0 Type-A, 1x HDMI, 1x
Micro-SD Card Slot, 1x Combo Audio Jack (Audio + Mic), 1x R4J5
Altifalante & Mic • 2 x 1.2W altifalantes, 2 x microfones digitais (suporta
Windows 10 Cortana)

Sensores • G-sensor; Giroscópio; e-Sensor, Sensor de Luz Ambiente; GPS
(Opcional)

Segurança • fTPM, Kensington Lock, Sensor impressão digital (Opcional);
TPM 2.0 (Opcional)
Conectividade • Wiﬁ 802.11 ac 1x1, BT 5.0; Wiﬁ 802.11 ac 2x2, BT 5.0; LTE
(EE) (Opcional)(1)

Câmara • 2MP rotativa
Bateria • 2-Cell 4000mAh, 30.4Wh; 2-Cell 5000mAh, 37Wh; +10h de
autonomia de bateria(2)
Robustez • MIL-STD-810G até 100cm; IP52
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. 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.
Imagens ilustrativas. Limitado ao stock existente. A informação contida nesta brochura de produto pode alterar sem aviso prévio.

Peso • 1.5kg
Dimensões • 305.8 x 225 x 22.8mm
Acessórios • Microlente (Opcional), Caneta ativa (Opcional)
(1) Certiﬁcações locais não incluídas.
(2) Os resultados são baseados em testes sob condições controladas usando o ponto de referência da vida
útil da bateria do TabletMark® (conﬁguração básica do produto, 50% de brilho, Wi-Fi e BT-ON). A duração da
bateria depende de vários fatores que incluem 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 o uso.

Para mais informação, por favor contacte: sales @jpik.com | www.jpik.com
* ikES não está disponível com Windows 11 SE

