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CAPAS TECLADO PT - iPad
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•	 Capa protetora - Facilita e garante o transporte do iPad em segurança

•	 Fecho Magnético - Desliga/Liga automaticamente o ecrãn do iPad

•	 Suporte integrado - Para caneta Pro Srtylus ou Apple Pencil

•	 Emparelha instantaneamente - Permanece ligado para que o possa usar sempre que abrir a capa

•	 Bateria de longa duração - Até 1 ano de autonomia entre carregamentos

•	 Teclas tipo Descktop Iluminadas - Sensiveis e uniformes para facilitar uma escrita rápida e 

precisa

Capa com Teclado PortuguêsMessenger Fol io 2  | 

Capa com Teclado PortuguêsPro Keys Trackp ad | 
•	 Trackpad - Máximo controlo do cursor no iPadOS

•	 Capa protetora - Proteção de quedas até 2 metros

•	 Emparelha 2x dispositivos - Pode alternar entre seu iPad e iPhone

•	 Fecho Magnético - Desliga/Liga automaticamente o ecrãn do iPad

•	 Suporte integrado - Para caneta Pro Srtylus ou Apple Pencil

•	 Emparelha instantaneamente - Liga e desliga automaticamente assim que abrir ou fechar capa

•	 Bateria de longa duração - Até 1 ano de autonomia entre carregamentos

•	 Teclado removível - Teclado e capa destacam-se para diferentes tipo de utlizações

•	 Teclas tipo Descktop Iluminadas - São iluminadas, sensiveis e uniformes para facilitar uma escrita rápida 

e precisa

iPad 10,2  (103007173) 0840056136717
Compatibilidade/ Sku / EAN

iPad 10,9                                      N/D

iPad 12,9                                      N/D
Compatibilidade/ Sku / EAN

P. TABELA
PVPR

56,90 €
69,99 €

P. TABELA

PVPR
--,-- €

--,-- €

P. TABELA --,--  €
--,-- €

Compatibilidade/ Sku / EAN

PVPR

Capa com Teclado PortuguêsPro Keys | 
•	 Capa protetora - Proteção de quedas até 2 metros

•	 Emparelha 2x dispositivos - Pode alternar entre seu iPad e iPhone

•	 Fecho Magnético - Desliga/Liga automaticamente o ecrãn do iPad

•	 Suporte integrado - Para caneta Pro Srtylus ou Apple Pencil

•	 Emparelha instantaneamente - Liga e desliga automaticamente assim que abrir ou fechar capa

•	 Bateria de longa duração - Até 1 ano de autonomia entre carregamentos

•	 Teclado removível - Teclado e capa destacam-se para diferentes tipo de utlizações

•	 Teclas tipo Descktop Iluminadas - São iluminadas, sensiveis e uniformes para facilitar uma escrita rápida e 

precisa

iPad 10,2  (103407138) 0840056136199
Compatibilidade/ Sku / EAN

iPad 10,9  (103407275) 0840056108257

iPad 11 (103407980) 0840056143739
Compatibilidade/ Sku / EAN

P. TABELA
PVPR

93,49 €
114,99 €

P. TABELA

PVPR
104,87 €

128,99 €

P. TABELA 121,13  €

148,99 €

Compatibilidade/ Sku / EAN

PVPR

iPad 12,9 (103407967) 0840056143609
Compatibilidade/ Sku / EAN

P. TABELA 146,33  €

179,99 €PVPR

iPad 10,2  (103407954) 0840056143470
Compatibilidade/ Sku / EAN

iPad 10,9/11 (103407941) 0840056143340

P. TABELA
PVPR

113,00 €
138,99 €

P. TABELA

PVPR
121,13 €

148,99 €Compatibilidade/ Sku / EAN
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Caneta Ativa para iPadPro St ylus | 
•	 A Pro Stylus - Tem reconhecimento de inclinação para variar a largura do traço

•	 Ativa - Com ponta capacitiva universal

•	 Emparelhamento - Automático e magnético

•	 Funciona - Com todas as aplicações que suportam Apple Pencil

•	 Bateria - De longa duração e com carregamento USB-C para 8 horas de uso

•	 Tecnologia de rejeição - quando estiver em uso, apenas a caneta regista no ecrã, permite apoiar a mão no iPad

•	 Ponta de"back-end" capacitiva universal, desliza facilmente pelo ecrã.

•	 A ponta ativa permite desenhar linhas suaves e precisas fazendo anotações ou esboços.

ACESSÓRIOS
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iPad 10,2  (109907068) 0840056135482
Compatibilidade/ Sku / EAN

P. TABELA
PVPR

65,03 €
79,99 €

Mouse com Emparelhamento de Múltiplos dispositivos Pro Mouse | 
•	 Carregamento Wireless Qi - O Pro Mouse tem uma base de carregamento wireless e porta USB-C. 

•	 Adaptação á superfície – Adapta-se a várias superfícies, pode ser usado sem mouse pad até mesmo numa 

mesa de vidro.

•	 Funcionalidade de emparelhamento múltiplo- Pode emparelhar com três dispositivos em simultâneo. 

Estando emparelhado com o seu tablet e laptop, pode alternar entre os dispositivos, para isso basta 

pressionar o botão de emparelhamento.

•	 Roda de scroll em tamanho real - DPI  ajustável (a rapidez com que o cursor se move), com um padrão de 

1000 DPI, e ajuste (800-1600 DPI) movimentos mais rápidos ou mais lentos.

Eq. BT.  (109910230) 0840056168008
Compatibilidade/ Sku / EAN

P. TABELA
PVPR

65,03 €
79,99 €
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