
 
 
 

 

 

 

        

 

 

 

 
                                                       

                                       Imagens ilustrativas 

Tela 

7“ (polegadas) TFT com resolução de 1024 x 600 (WSVGA) pixels, (16:9), 16M cores. 

Multitoque 5 pontos, (capacitiva), acessa todas funcionalidades do tablet através do toque. 

Permite mudança da orientação da tela e o bloqueio da posição; 

Permite recurso com gestos do tipo pinça aumentar ou diminuir o zoom na imagem (Pinch) 

Processador 
Quad core 1,3 ghz, executa arquivos de áudio e vídeo.  

Possui funções de decodificação de áudio e vídeo acelerados por hardware. 

Armazenamento 

Memória 1 GB RAM. 

Memória Interna Tipo flash, Memória de 8 GB + cartão de memória expansível de 8GB. 

Totalizando 16 GB de armazenamento. 

Possibilidade de expansão disponível com 16, 32, 64GB tipo Micro SD Card   

Interfaces 

Saída para fone de ouvidos para conector padrão P2 de 3,5 mm e com 3 (três) pontos de 

contato (terra, áudio direito e esquerdo). 

Interface de dados. (Mini/micro): USB 2.0, com cabo para conexão com computador, 

disponível para uso quando o tablet estiver em processo de carga da bateria.  

Todas portas são integradas no equipamento. 

Conectividade 

Wireless: 802.11 b/g/n ¹ 

3G Conexões Quadri Band – Dual SIM, GSM, GPRS, WAP, EDGE. 

Bluetooth 4.0 

A-GPS/GPS 

Radio FM 

Câmeras      

 Integradas 

Câmera frontal de 2.0 MP e Câmera traseira com autofoco de 3 MP com zoom de 4x e flash 

integrado ao equipamento, com função: gravação de vídeo em formato (VGA) e fotos. 

Fonte 

    Alimentação 

Bivolt automática 110 a 220vac, original do tablet. 

¹ Versão a/b/g/n disponível como opcional e wifi direct. 



 
 
 

 

Bateria 

Bateria de lítio: 3.7V 3700 mAh interna e recarregável  

Condições: 

Permite o uso do Tablet enquanto a bateria estiver sendo carregada.  

Mecanismos de segurança: 

Circuito para interromper a conexão da bateria em casos de sobre corrente e sobrecarga; 

Pode ser mantido conectado ao carregador, mesmo após a carga total da bateria, sem 

riscos de sobreaquecimento ou de acidentes decorrentes de sobrecarga. 

Funcionalidades 
Acelerômetro, permite mudança da orientação da tela e o bloqueio da posição; Serviço de 

localização vinculado aos softwares de mapa integrado ao sistema operacional. 

Gabinete 

Design do tipo barra, não possui saliências, pontas ou estruturas externas perfurantes ou 

cortantes. 

Possui teclas para controle de volume do som. 

Dimensões aproximadas (mm): 190.0 x 110.0 x 9.6 

Peso aproximado: 270g 

Sistema      

Operacional 

Android versão 4.4 Português Brasil, Espanhol, Alemão e outros 

Tempo de boot aproximado de 35 segundos. 

Multilinguagem com idioma português do Brasil. 

Aplicações: Agenda, calendário, lista de tarefas,  relógio com data, horário mundial, alarme, 

calculadora, cronômetro e contagem regressiva e opção de PC Sync e gerenciador de 

arquivos. 

Software para e-mail compatível com gmail e Microsoft Exchange, POP3/IMAP. 

Compatível com  chamada e streaming de vídeo, chamadas de voz, SMS / MMS 

Software para visualização de documentos de escritório, sem necessidade de internet 

compatível com os padrões: ppt, pptx, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, odp, pdf, etc 

Navegador web com suporte a ECMAScrip (Javascript) e HTML 5 com CSS2. 

Software para reprodução de vídeo, áudio e fotografias digitais, H263, H264, High Profile, 

AAC-LC sem limites, MPEG4, mp1, mp2, mp3, 3g2, 3gp, mp4, divx, mpg, m4v, flv, webm, mkv, 

rmvb, vob, rttl, rtx, ota, m4a, 3ga, mid, midi, mov, Flac, AAC+, AIFF e H264, som estéreo, ask, 

flac, xfm, mxmf, imy, amr, ogg, flac, oga, ape (Vorbis áudio), wma, wmv, wav (PCM), avi. 

Software para gravação de vídeo e áudio. 

Software de mapas Google Maps e Google Play. 

Sensores G-sensor (Acelerômetro) 

Acessórios  

Cabo de dados USB. 

Carregador de bateria bivolt padrão Brasil NBR 14136 

Permite a conexão à micros computadores, compatível com as plataformas Windows XP, 

vista, 7 e 8, Linux e Mac. Manual português Brasil  

Fone de ouvido (Opcional) 

 


