
Încurajeaza 
creativitatea si 
comunicarea

Continut educational 
nelimitat

Faciliteaza si creste 
participarea în 

clasa.

Promoveaza 
autonomia 
elevului

Tableta F21 NEO este instrumentul perfect pentru sala de clasă, 
bucură-te de o sursă suplimentară și aproape inepuizabilă de resurse 
didactice. Obține componenta interactivă pentru a da frâu liber 
creativității în sala de clasă, pentru a obține mai multă atenție la 
diversitate și motivație pentru sarcinile școlare, cu o creștere uimitoare a 
colaborării între elevii tăi.



Scut protector din silicon
Pentru a reduce la minimum avariile și 
defecțiunile cauzate de lovituri sau căderi de 
până la 70 cm.

Nivel de protecție IP54
Previne deteriorarea cauzată de vărsarea 
ocazională a lichidelor.
 
Baterie litiu-ion de 8000 mAh
Capacitate ridicată de a rezista la utilizarea 
intensivă zi de zi.
 
Husă electromagnetică cu tastatură
Mărește productivitatea lucrând cu tastatura și 
mouse-ul.

Protecția ochilor   
Siguranță multistrat pentru îngrijirea ochilor. 

Mai multă performanță 
în clasă

Puternicul procesor cu 8 nuclee MediaTek Helio 
P35 pe 64 de biți ARM Cortex-A53 la 2,3 GHz, 
care lucrează împreună cu 4 GB de memorie 
LPDDR4 (RAM), îți va oferi puterea de care ai 
nevoie pentru a lucra cu aplicații care trebuie să 
proceseze cantități mari de date fără întrerupere.

Capacitate mărită 
pentru lecțiile tale

Datorită spațiului de stocare internă de 64 GB 
(ROM), care poate fi extins prin intermediul 
cardului SD până la 128 GB, puteți încorpora până 
la de două ori mai multe resurse complementare 
manualelor, aproape 170 de aplicații educaționale 
pentru a face lecțiile mult mai atractive și 
interactive.

Oferă mai mult 
cu Android

Învață mai mult în mod interactiv și mai eficient cu 
funcționalitatea ecranului divizat. Descoperă 
flexibilitatea de a lucra cu două aplicații simultan, 
una lângă alta. Opțiunea de multitasking îți 
permite să vizualizezi cartea ta digitală în timp ce 
scrii un mesaj pentru profesor sau compui lucrarea 
pe care trebuie să o prezinți în Docs.

Simte l
ibertatea

Renunță la constrângerile legate de posibilitatea 
de a te conecta la internet doar atunci când ai o 
rețea Wi-Fi disponibilă. Cu noul ORBYS TAB F21 
NEO poți să rămâi conectat de oriunde prin 
modulul său de conectivitate 4G/LTE.
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Soluția MDM pentru securitate și control care face diferența

Ai siguranța de a avea control 100% asupra tabletelor din clasă. Sistemul ORBYS DMCS este conceput pentru a oferi 
un mediu intuitiv și simplu în care să se gestioneze de la distanță și în mod centralizat utilizarea tabletelor de către elevi. 

Conceput pentru coordonatorul TIC
Software-ul MDM instalat în mod standard pe 
fiecare dintre tablete F21 NEO îi va permite 
personalului IT să unifice toate sarcinile de 
gestionare și monitorizare pentru toate dispozitivele 
într-un singur spațiu. Dispune de funcționalități 
unice pentru a păstra confidențialitatea datelor și a 
activelor IT în deplină siguranță, datorită opțiunii de 
ștergere automată a contului la deconectare. Toate 
acestea, cu o infrastructură cloud conformă cu 
RGPD în Europa.

Conceput pentru profesori
Are o interfață simplă pentru profesori, în care 
aceștia pot crea politici supuse controlului orarului, 
profiluri specifice pentru fiecare clasă sau disciplină, 
în care pot instala și dezinstala masiv aplicații și 
resurse didactice pe tabletele elevilor. De 
asemenea, îți permite să consulți și să trimiți 
conținut pe orice tabletă, menținând controlul 
asupra utilizării dispozitivului în timpul cursurilor.

Siguranță pentru părinți
Acesta are peste 40 de restricții de utilizare a 
sistemului de operare, împiedicându-i să instaleze 
sau să dezinstaleze aplicații fără acordul tău. 
Păstrați controlul asupra tabletei prin blocarea și 
deblocarea dispozitivului cu un singur clic, oricând 
și oriunde. Îți permite chiar să activezi opțiunile de 
control parental pe Google Chrome pentru a crea 
un spațiu mai sigur.



Specificatii tehnice

Dimensiuni

Porturi de intrare/ieșire

Butoane

10.1” IPSEcran
Rezoluție
Luminozitate
Touch system
Chipset
Chipset grafic
Procesor
Memorie
Stocare internă
Stocare externă
Audio
Conectivitate Wi-Fi
Camera frontală / spate
Sistem operativ
Putere și încărcare
SIM
Rețea mobilă 2G
Rețea mobilă 3G
Rețea mobilă 4G
Bluetooth
Baterie
Tastatură

USB-C OTG și încărcare
Încărcare DC 3,5 mm
Căști
Senzor de gravitate
Accelerometru
Blițul camerei foto
GPS
Radio FM
LED de notificare a încărcării
Microfon
Vibrator

Pornit

Volum -
Volum +

Resetați

1920 x 1200
280 cd/m2
10 puncte, G + G capacitiv
MediaTek 6765 64bit
IMG PowerVR GE8320
Octa-Core A53 4x2.3GHz + 4x1.8GHz
4 GB LPDDR4
64 GB
Suportă card MicroSD de până la 128 GB SDHC
2 difuzoare interne de 0,8W
802.11 a/b/g/n/ac Dual-Band (2.4 GHz / 5GHz)
2 Mpx / 5 Mpx
Android 10 Q
AC 100V~240V, 50-60 Hz, 2A
2xNanoSIM (Combinat cu microSD)
GSM: EGSM900, DCS1800
WCDMA: Banda 1, Banda 8
LTE: Banda FDD(3/7/20) - TDD(38)

3.7v, 8.000 mAh
Tastatură cu trackpad (opțional)
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https://orbys.eu


