
PC 2-em-1
O Melhor de Dois Mundos

PT8-1040I

INSYS recomenda Windows®



O seu Companheiro 
Móvel Fino e Ultra-leve

O PC INSYS 2-em-1 PT8-1040I tem apenas 9,6mm de espessura, 
proporcionando uma mobilidade e produtividade com máximo de 
conforto. Mesmo com o teclado conectado, é extremamente fino e 

leve para transportar. Com um dispositivo tão compacto e leve, 
não terá uma desculpa para o deixar em casa. Leve-o para 

qualquer lugar, guarde-o onde quiser!



Autonomia, 
bateria duradoura 

Quando tem um estilo de vida móvel e atarefado, é necessária 
uma autonomia da bateria ampla. Com até 5 horas entre cargas, 

pode ter a certeza que o PC INSYS 2-em-1 PT8-1040I irá estar 
sempre consigo quando precisar. Pode carrega-lo também através 

da sua porta micro USB, para que possa usar um carregador 
móvel ou qualquer banco de energia com um conector micro USB

 até 5 horas 

micro USB



Performance Quad-Core e Armazenamento 
O potente processador Intel® X8350 quad-core do PC INSYS 2-em-1 PT8-1040I fará com que não tenha problemas em efectuar todas as suas tarefas diárias, 

com capacidades multitarefa que lhe permitem fazer mais em menos tempo. O armazenamento é também convenientemente flexível. Dentro, encontra 64GB 
de armazenamento flash super-rápido e facilmente expansível através da ranhura de cartões micro SD.



Todas as ligações que necessita! 
Apesar do PC INSYS 2-em-1 PT8-1040I ser incrivelmente fino e leve, tem todas as portas que necessita incluindo micro USB, micro HDMI, Micro SD e auscultadores. 

Todas estas portas encontram-se no PC 2-em-1, por isso estão sempre disponíveis!

micro USB
micro HDMI

Power DC

2x Camera

POGO

Headphones



POGO

USB 2.0

Teclado Multilanguage com USB extra
O teclado rígido Multilanguage com touchpad integrado conecta-se ao tablet através de conectores POGO de 5 pinos, permitindo uma conexão simples e rápida. O 

teclado Inclui uma porta USB 2.0 extra, que permite expandir a conectividade.



Concebido para a Melhor 
Experiência Windows 10!

O PC INSYS 2-em-1 PT8-1040I vem com o Windows 10 pré-instala-
do, bem como com o Office Mobile e a Cortana, a sua assistente 

pessoal digital. Com o modo “Continuum” do Windows 10, 
o Windows detecta automaticamente se o teclado está ou não 

anexado e adapta a interface para lhe proporcionar a tactilidade 
perfeita ou a melhor experiência com o teclado.



insys.pt

Especificações
Ecrã: 10.1" IPS (1280x800) capacitivo
Teclado: Multi língua com conector POGO de 5 pinos e 1x micro USB 2.0
Sistema operativo: Windows10 Home
Processador: Intel® Z8350, Quad Core, até 1,92Ghz
Memória DDR3: 2 GB
Armazenamento: 64 GB 
Tecnologia táctil: Capacitivo multi toque
Sensor: G-Sensor
Comunicações: Wifi 802.11 b/g/n + BT 4.0
HDMI: Micro HDMI 1.4
Conector POGO: 5 pinos
Câmara Frontal: 2.0 Mpix
Câmara Traseira: 2.0 Mpix
Ligações áudio: 1x Auscultadores; Microfone integrado
Portas USB: 1x micro USB 2.0                     
Leitor de cartões: Micro SD/SDHC até 128GB
Bateria: 5000 mAh @ 3.7v LiPo até 5horas
Dimensões: 166 x 251 x 9.6 mm
Peso: 468 gr (s/ teclado); 965 gr (c/ teclado)
Alimentação: 1x conector DC
Adaptador ACDC: 5V, 2A
PCMARK 10: 1040


