
SLIM FOLIO
para iPad Air (3ª geração)

TRANSFORME O SEU IPAD AIR EM 
UM LAPTOP EM SEGUNDOS
Teclas bem espaçadas e atalhos para iOS tornam a 
digitação rápida e confortável. O Slim Folio fixa seu iPad em 
um ângulo ideal para digitar e o mantém firme em 
qualquer superfície, da mesa ao seu colo. O design fino se 
encaixa perfeitamente e protege o iPad de quedas, 
arranhões e derramamentos de líquidos. A configuração 
fácil, o Bluetooth® confiável, a conexão sem fio de baixa 
energia e bateria de longa duração fazem do Slim Folio uma 
ferramenta indispensável para o iPad.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
• Capa com teclado SLIM FOLIO.

• Documentação do usuário.

• Garantia de 1 ano do fabricante.

RECURSOS
• Digitação confortável e teclas de 

atalho iOS.
• Bateria com duração de quatro anos.
• Conexão Bluetooth® com economia 

de energia.
• Dois ângulos para digitação e esboço.
• Design fino e leve.
• Proteção contra quedas, arranhões e 

derramamentos de líquidos.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Três modos: digitar, esboçar, ler.
• Tipo de teclado: teclado integrado.
• Teclas retroiluminadas: não.

DIMENSÕES
• Altura: 185 mm.
• Largura: 257 mm.
• Profundidade: 20 mm.
• Peso: 485 g.

ALIMENTAÇÃO E CONECTIVIDADE
•

•

Alimentado por duas baterias
substituíveis tipo botão.
Duração da bateria de 4 anos
(2 horas de digitação por dia).

• Pareie o teclado com o iPad 
Air via Bluetooth® LE.

CAPA
• Suporte para Logitech Crayon ou

Apple Pencil (1ª geração).
• Proteção frontal e traseira.
• Tecido impermeável fácil de limpar

e material plástico duradouro.
• Acesso à câmera e entrada

de fones de ouvido.

TECLADO
• Teclado de tamanho padrão (teclas

de 17 mm).
• Teclas com mecanismo Scissor

(distância de 1,5 mm).
• Fileira completa de teclas de

atalhos para iOS.

TECLAS DE ATALHO DO IOS
(ESQUERDA PARA A DIREITA)
• Home.
• Diminuir brilho da tela do iPad.

• Aumentar brilho da tela do iPad.
• Teclado na tela.
• Procurar.
• Faixa anterior.
• Play/pause.
• Próxima faixa.
• Volume mudo.
• Diminuir volume.
• Aumentar volume.
• Bloquear.
• Bluetooth LE connect.
• Verificação da bateria do teclado .

REQUISITOS DO SISTEMA 

• iPad Air (3ª geração).
• Modelos: A2123, A2152, A2153, A2154.

Caixa masterCaixa primária 
730 gr 6420 gr

19.5 cm 27.1 cm
3.1 cm 21.1 cm

26.7 cm 29.6 cm
1  n/a
4  n/a
8 1

ESPECIFICAÇÃO DA EMBALAGEM

Peso
Comprimento 
Largura 
Altura/profundidade 
1 caixa primária  
1 caixa intermediária  
1 caixa master  

GRAPHITE - VAREJO 
GRAPHITE - EXCLUSIVO APPLE 

920-009482 097855154521 10097855154528

920-009566 097855155504 10097855155501
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