
LEAPT304p

Educational  Software

Resistente a derrames de líquidos 
até 200cc
Teclado e Touchpad IP5x 

Cantos arredondados sem 
pontas afiadas
Para uma experiência de utilização
mais segura

Bateria para um dia escolar

 Construído especificamente para Educação
Desenhado como um portátil clássico para alunos que 
pretendem produtividade, portabilidade e performance, LEAP 
T304p foi especialmente desenhado para ser utilizado pelos 
mais novos. Por exemplo, a possibilidade de deixar cair o 
dispositivo ou de derramar acidentalmente líquidos sobre o 
teclado foram tidos em consideração.

Resistente a quedas até 100 cm
MIL-STD-810G100cm

Explorar e Experimentar
Enquanto dispositivo educativo, o LEAP T304p foi desenhado para ajudar as 
crianças na sua jornada de aprendizagem através do desenvolvimento de 
competências chave desta faixa etária, como por exemplo, a observação, a 
experimentação, a criatividade, a imaginação e a expressividade.
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Imagens ilustrativas. Limitado ao stock existente. A informação contida nesta brochura de produto pode alterar sem aviso prévio.

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

Configuração sugerida

SO • Windows® 11 / Windows® 11 SE*

CPU • Intel®  Celeron®  Processor N4120, 4M Cache, até 2.60 GHz

Memória • 4GB LPDDR4

Armazenamento • 128GB SSD (M.2 2280)

Ecrã • 11.6” TN HD 1366 x 768, anti-reflexo 

I/O • 1 x DC-in (3.5Ø); 2 x USB 3.0 ; 1 x USB Type C 3.0  (apenas USB); 1 x HDMI;
1 x Audio combo jack; 1 x Leitor de cartões MicroSD

Áudio • 2 x altifalantes estéreo incorporados 1.1W x 2; 8 Ω; 1 X DMIC

Sensores • G-Sensor

Segurança • fTPM

Conectividade • Wifi 802.11 ac 2x2, BT 5.0

Câmara • Rotativa

Bateria • 2-Cell 4000mAh, 30Wh

Adaptador • 12V/ 2A 24W

Robustez  • Resistente a quedas até 100cm (MIL-STD-810G), resistente a 
derrames de líquidos e poeiras (IP5x)

Peso • 1.25kg

Dimensões • 305 x 201.5 x 19.9~24.0mm

(1) Certificações locais não incluídas.

* ikES não está disponível com Windows 11 SE

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.

A contribuição da jp.ik para a sustentabilidade


