
Resistente a derrames de líquidos
IP52

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

Mais de 10 horas de autonomia de bateria

Resistente a quedas até 76 cm
MIL-STD-810G76 cm

MOVES102r

    Construído especificamente para Educação 

O MOVE S102r inclui uma caneta passiva para um uso mais 
fluido das capacidades táteis enquanto promove a expressão 
criativa e uma experiência mais envolvente para os alunos. As 
mais de 10 horas de autonomia da bateria duram todo o dia 
escolar e permitem explorar além de quatro paredes.

Embora leve, possui um design forte e durável que foi 
submetido aos procedimentos de teste MIL-STD-810G, o que 
significa que é resistente a quedas, poeira e líquidos. Isto leva a 
reduções de custo significativas - os recursos robustos 
oferecem maior proteção, evitando reparos frequentes e 
longos períodos de inatividade devido a falha do dispositivo, e, 
ao mesmo tempo, estendem a vida útil do produto.

Uma experiência aprimorada de aprendizagem móvel
O MOVE S102r foi desenvolvido no contexto atual de aprendizagem remota, 
permitindo a liberdade de aprender em qualquer lugar, a qualquer hora.
Oferece um ângulo de visão extralargo de 178 graus que garante uma imagem nítida
onde quer que o aluno esteja a assistir.



Imagens ilustrativas. Limitado ao stock existente. A informação contida nesta brochura de produto pode alterar sem 
aviso prévio.

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

Especificações de Produto

OS •  Android 12

CPU • MediaTek® 8168B Quad-Core

Memória • 4GB LPDDR4 

Armazenamento • 64GB eMMC 

Ecrã •  800×1280 | IPS |  multi-toque de 10 pontos

I/O •1x USB-C |1x Micro SD |1x Combo Jack | 1x micro-HDMI

Altifalantes & Mic  • 2 x altifalantes  |  1 x Mic

Sensores • G-sensor | GPS

Conectividade • 802.11 /a/b/g/n/ac |  Bluetooth 5.0

Câmara • Frontal 5MP  |  Traseira 8MP 

Bateria • Li-Polymer  8000mAh 3.8V 

Robustez • Resistente a poeiras e derrames de líquidos IP52 | resistente a 
quedas até 76 cm (MIL-STD-810G) 

Tamanho e peso • 262 x 178 x 12 mm | 660g

Acessórios • Caneta passiva, capa com teclado (opcional)


