
Descubra a robustez e o desempenho de que o seu negócio necessita

Android IP54 Level Protection

Conexão 4G Drop Test 70cm

MediaTek Helio P35

4GB / 64GB



Aumentar a produtividade no trabalho
com a tablate que se adapta a qualquer situação de trabalho.

Na fábrica

Controle os processos e o tempo de produção dos 
seus empregados com uma das tablet mais 
robustas do mercado. O TAB F21 NEO tem um 
escudo protector de silicone, reforçado nos cantos 
para minimizar danos e rupturas causadas por 
pancadas, gotas ou líquidos derramados. Tem 
também um nível de protecção IP54 e o Teste de 
queda para até 70cm.

No escritório

Transforme o TAB F21 NEO numa ferramenta 
para aumentar a produtividade dos seus 
empregados. Graças à tecnologia 
electromagnética do seu teclado inovador e caixa 
touchpad, pode contar com uma experiência de 
digitação fluida em ecrã inteiro e em posição de 
conferencista. Aproveite todo o potencial 
oferecido pelo nosso dispositivo com a opção 
multitarefa que lhe permitirá poupar tempo e 
trabalhar de forma mais eficiente, executando 
duas tarefas ao mesmo tempo.

No trabalho diário

O TAB F21 NEO tem a tecnologia de 
conectividade móvel e sem fios de que a sua 
empresa necessita. Aceder a dados móveis através 
de cartão nano-SIM e desfrutar de mobilidade 
através de ligação 4G ou redes Wi-Fi de alta 
velocidade. Obtenha tranquilidade com a sua 
potente de bateria de 8.000 mAh que dá a toda a 
sua equipa o desempenho e a produtividade de 
que necessita para resistir a uma utilização 
intensiva do trabalho.

Em viagens de negócios

Obtenha todas as vantagens de um portátil com a 
agilidade de trabalhar com um tablet. Fazer 
videochamadas, partilhar ficheiros e manter-se em 
contacto com o escritório sem abdicar do espaço 
de que necessita. Além disso, graças à sua tela IPS 
de 10,1" com resolução Full HD 1920x1200, pode 
fazer apresentações mais completas de produtos, 
mostrar catálogos, fazer demonstrações em tempo 
real e muito mais.

Descubra a solução EMM certificada pelo Google 

Tem a segurança de ter o controlo a 100% dos tablets onde quer que eles estejam. O serviço ORBYS DMCS foi 
desenhado para proporcionar um ambiente intuitivo e simples para os gestores de TI e coordenadores de grupo 
gerirem remota e centralmente a utilização de comprimidos pelos empregados.

Pontos fortes:

• Criar perfis específicos do departamento nos 
quais instalar massivamente o conteúdo 
necessário para o seu trabalho.

• Controlar a utilização de dispositivos , instalar, 
desinstalar e bloquear remotamente aplicações 
em grande escala, limitando o acesso dos 
utilizadores a determinadas áreas.

• Mantenha os dispositivos massivamente 
actualizados e seguros através da nossa 
interface.

• Manter a privacidade dos dados e os activos 
de TI completamente seguros com a limpeza 
automática da conta no momento do 
encerramento da sessão.

Usuarios

Galeria

Aula Web

FAQ

Aplicaciones

Perfiles

Licencias

Accesos directos a páginas web Nombre
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Restricciones Generales

Restricciones de Pantalla

Restriccion de conexiones

Restriccion de Fecha

Configuraciones administradas

Restriccion de Seguridad

Gestión de Aplicaciones

Desinstalar aplicaciones

Bloquear todos navegadores

Bloquear uso Play Store personal

Instalar aplicaciones de terceros

Deshabilita el modo incognito

Búsqueda segura

Bloquear todos los navegadores excepto Google Chrome

Restricciones Generales

Restricciones de Pantalla

Restriccion de conexiones

Restriccion de Fecha

Configuraciones administradas

Restriccion de Seguridad

Gestión de Aplicaciones

Desinstalar aplicaciones

Bloquear todos navegadores

Bloquear uso Play Store personal

Instalar aplicaciones de terceros

Mantenha-se a par de todas as suas tablets



S/N 138XXX1AU20

Conector Pogo

Câmara frontal Câmara traseira

Nano-SIM / microSD

Escudo de protecção 
em silicone

Botones
Início de Acendimento Volume +
Reinicialização Volume -Sim

Sim

Sim

Sim

Configuração Portos de entrada / saída
10.1” IPSEcrã

Resolução
Luminosidade
Sistema de toque

Armazenamento externo

Áudio
Câmara frontal / traseira
Alimentação e carregamento
Bateria
Teclado

USB-C OTG e carga
Carga DC 3,5mm
Fone de ouvido
Sensor de gravidade
Acelerómetro
Flash da câmara
GPS
Rádio FM
Notificação de carga LED
Microfone
Vibrador

1.920x1.200

280cd/m2

10 pontos, G+G capacitivo

Cartão SDHC até 128 GB  SDHC 

2 altifalantes internos de 0.8W

2Mpx / 5Mpx

AC 100V~240V, 50-60Hz, 2A

3.7v, 8.000mAh

Teclado com Trackpad (Opcional)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Sistema operacional
Chipset MediaTek 6765 64bit

Chipset gráfico
CPU

RAM
ROM

IMG PowerVR GE8320

Octa-Core A53 4x2.3GHz + 
4x1.8GHz

LPDDR4 DE 4GB

64GB

Versão Android 10

Conexão

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-Band 
(2.4GHz / 5GHz)

SIM

Rede móvel 2G
Rede móvel 3G

Rede móvel 4G

Bluetooth

2xNano-SIM 
(combinado com microSD)

GSM: EGSM900, DCS1800

WCDMA: Banda 1, Banda 8

LTE: Banda FDD(3/7/20) - 
TDD(38)

v5



https://orbys.eu


