Construído especiﬁcamente para Educação
Além do CPU de alto desempenho, o BOLT W501 também oferece
até 12h de autonomia de bateria e uma grande variedade de portas
para conectar a dispositivos externos. É leve e elegante, ideal para
o levar para qualquer lado. O BOLT W501 também inclui ikES, um
pacote de software educativo pronto a usar com diversas apps,
fornecendo todas as ferramentas necessárias para apoiar os
professores na sala de aula e envolver os alunos em atividades de
aprendizagem.

CPUs Intel Core de 10ª Geração

Até 12h de autonomia de bateria

BOLT W501

Grande variedade de portas

7º ao 12º Ano, Ensino Superior, Professores

Design elegante

Preparado para um novo paradigma de Educação
O BOLT W501 foi desenvolvido para professores e alunos no contexto dos modelos
de ensino/aprendizagem híbridos pós-pandemia. Com um formato clássico de portátil,
o BOLT W501 oferece alto desempenho e portabilidade para enfrentar qualquer tarefa,
em qualquer lugar, capacitando os professores e desbloqueando o potencial dos alunos.

Inspiring Knowledge Education Software

Conﬁguração sugerida
OS • Windows 10® / Windows 11®
CPU • Intel® Core i3-10110U; i5-10210U; i7-10510U
Memória • 4GB/8GB/16GB/32GB DDR4
Armazenamento • 128GB/256GB/512GB/1TB SATA SSD |
128GB/256GB/512GB/1TB NVMe SSD
Ecrã • 14” TN HD 1366x768 | 14” IPS FHD 1920 x 1080
I/O • 1x DC-In | 3x USB 3.0 Type-A | 1x USB 3.0 Type-C (Opcional) | 1x
HDMI | 1x Micro SD | 1x RJ-45 (Opcional)| 1x Combo Audio Jack
Segurança • Kensington Lock
Conectividade • Wi-Fi 802.11ac 1x1 | Wi-Fi 802.11ac 2x2 | Bluetooth 5.0
| Gigabit LAN | opção 4G/LTE
Câmara • 2MP com 2x Microfone Digital
Bateria • 45Wh 3-Cells 4000mAh | 51Wh 3-Cells 4500mAh , até 12h de
autonomia de bateria *
Peso • 1.5kg
Dimensões • 334 x 227 x 19.9 mm
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.
Imagens ilustrativas. Limitado ao stock existente. As informações contidas nesta brochura de produto podem ser alteradas sem aviso prévio.

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

* A duração da bateria varia de acordo com a 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.

