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Poderoso por dentro, 
elegante por fora, este 
portátil foi desenvolvido para 
oferecer suporte à 
produtividade e colaboração 
durante todo o dia.

SUSTENTÁVEL

O elemento de computação Intel® NUC 
permite uma atualização para o 

processador mais recente sem o alto 
custo e a pegada de carbono da 

substituição de todo o dispositivo.

 DESIGN MODULAR 

O design modular inovador torna fácil e económico 
a atualização para um novo processador sem 

substituir todo o dispositivo.

•  Um portátil resistente e de qualidade 
premium com um design modular inovador

• Desempenho e produtividade que duram o 
dia todo

• Os recursos premium incluem um chassis 
resistente, ecrã tátil e leitor de impressão 
digital 

Educação Superior e Professores



Um convertível 
baseado em 

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
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ESPECIFICAÇÕES DOS NUC ELEMENTS 

• Intel® Core™ i7 vPro® processor (CM11EBv7) + Intel® Iris® Xe graphics (i7 
vPro, i7, i5 vPro, & i5 SKUs)
• Intel® Core™ i7 processor (CM11EBi7) + Intel® Iris® Xe graphics (i7 vPro, i7, 
i5 vPro, & i5 SKUs)
• Intel® Core™ i5 vPro® processor (CM11EBv5) + Intel® Iris® Xe graphics (i7 
vPro, i7, i5 vPro, & i5 SKUs)
• Intel® Core™ i5 processor (CM11EBi5) + Intel® Iris® Xe graphics (i7 vPro, i7, 
i5 vPro, & i5 SKUs)
• Intel® Core™ i3 processor (CM11EBi3) + Intel® UHD graphics
• Intel® Celeron® processor (CM11EBC) + Intel® UHD graphics

ESPECIFICAÇÕES DO BAREBONE

OS Windows 11 | Armazenamento 128GB/ 256GB/512GB/1TB/2TB PCIe SSD NVMe (suporta Optane) | 
Ecrã 13.9” 3K Narrow Bezel IPS , 100% RGB com ecrã tátil | I/O 1x Thunderbolt™ 4; 2x USB 3.2 Type-A; 1x 
HDMI 2.0; 1x Mini DisplayPort; 1x RJ-45; 1x Combo Audio Jack | Sensores Impressão digital; Suporte de 
assistente de voz para Cortana e Alexa | Conectividade Wi-Fi 6(802.11ax) 2x2 + Bluetooth V5 | Câmara 
HD IR com suporte para Windows Hello | Bateria 77Wh Li-Po com fast charge (±12h) *| Peso 1.5 Kg | 
Dimensões 304 x 230 x 16.55 mm
*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.

• CPUs Intel® de 11ª Geração

• Bateria de 12h

• Ecrã Premium com ecrã tátil

• Teclado retroiluminado silencioso

• Chassis totalmente de alumínio 

• Design da Intel®

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. 


