
Cantos arredondados, sem pontas
afiadas

Pré-carregado com software educativo

Resistente a quedas até 76 cm76cm

LEAPW505

 Construído especificamente para Educação
Mobilidade, desempenho e portabilidade foram prioritários ao 
projetar e desenvolver este dispositivo que se adapta às necessidades 
e desafios dos estudantes do ensino secundário e superior, e também 
dos professores. Tendo em mente que a aprendizagem pode ir além 
das paredes da sala de aula, o LEAP W505 cumpre os requisitos mais 
desejados de um dispositivo educativo.
 Inclui  também ikES, um pacote de software pronto a usar com várias 
aplicações educativas, disponibilizando todas as ferramentas necessárias 
para apoiar os professores na sala de aula e envolver os alunos nas 
atividades de aprendizagem.

Bateria para um dia escolar

Tecnologia poderosa para ambientes educativos exigentes

LEAP W505 é uma ferramenta de aprendizagem estável e confiável para apoiar diferentes 
módulos de aprendizagem (presencial, híbrido ou remoto). O teclado inclui teclas para 
diferentes aplicações do Microsoft Office, como Word, Excel e Powerpoint, bem como 
atalhos para Ativar/Desativar som, Aceitar ou Recusar Chamada e Levantar a Mão no Teams.
LEAP W505 destaca-se pelo seu poderoso processador combinado com um ecrã FHD de 14'' 
e armazenamento SSD PCIe, oferecendo melhores velocidades de leitura/gravação e tempos 
de inicialização.

10º - 12º Ano, Educação Superior e Professores



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

OS •  Windows® 11

CPU •  Intel® Core™ i3-1215U | Core™ i5-1235U | Core™ i7-1265U

Memória • Até 64GB DDR4

Armazenamento • Até 1TB SSD (SATA)

Ecrã • 14.1” IPS FHD 1920 x 1080

I/O • 3x USB 3.2 Type-A | 1x USB 3.2 Type-C | 1x HDMI | 1x leitor de 
cartões Micro-SD | 1x Combo Audio Jack | 1x RJ-45

Altifalantes • 2x 2W 

Segurança • dTPM 2.0, Kensington Lock, Sensor de impressão digital 
(Opcional)

Conectividade • Wi-Fi 5/6 2x2 + BT 5.0

Câmara • 2MP FHD com obturador de privacidade

Bateria • 45Wh

Robustez • Resistente a quedas até 76 cm  (MIL-STD-810H) 

Peso • 1.55 kg

Dimensões • 332 x 229 x 19.9 mm

Configuração sugerida

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


