KeyFolio Pro™ - Folio com teclado para iPad Air™
K97008PT

O iPad Air não é um tablet normal e merece um folio extraordinário. O KeyFolio Pro da Kensington envolve o seu
iPad em pele de carneiro premium para a combinação única de sensação esplêndida e longa durabilidade com um
aspecto de folio clássico. O design tipo cesto, fiel à forma, mantém o seu iPad no lugar, de forma segura,
mantendo também o formato fino que tanto adora no iPad Air. Além disso, o interior ultra-suave protege o ecrã
retina® do seu iPad contra riscos.

0.59kg

Informação Embalagens de Varejo
35mm
210mm
275mm
0.88kg
UPC#
5028252387132
Quantidade Unidade
1

A estrutura magnética do KeyFolio Pro permite múltiplos ângulos de visualização e o teclado fino e estável
funciona bem sobre o seu colo, para produtividade como lhe der mais jeito. Para a escrita sem quaisquer
problemas, encontrará sempre um teclado tipo computador portátil, removível e de alto desempenho. Construído
do zero, este teclado oferece seis fileiras com teclas elevadas, tácteis em tipo ilha, para uma produtividade
contínua.
O teclado Bluetooth emparelha-se instantaneamente com o seu iPad Air, podendo também ser emparelhado com
vários dispositivos, para uma utilidade adicional em casa. Quando é preciso fazer as malas e por-se à estrada,
basta fechar o KeyFolio Pro e deixar o fecho magnético proteger o seu iPad contra danos e riscos.
Com o seu teclado Bluetooth removível, ângulos de visualização ajustáveis e laço de stylus integrado, o KeyFolio
Pro tem tudo o que precisa para aproveitar ao máximo o seu iPad Air, sem quaisquer problemas.

Características
• Pele de carneiro de alta qualidade para a sensação esplêndida e longa durabilidade

Mestre informações sobre o Caso

• O interior de microfibra protege o iPad contra riscos

225mm
170mm
305mm
3.76kg
UPC#
5028252387149
Quantidade Unidade
4

• O design tipo cesto, fiel à forma, mantém o iPad no lugar, de forma segura, mantendo também o formato fino
• O teclado removível permite múltiplos ângulos de visualização
• O teclado funciona bem sobre o colo, para produtividade constante
• Teclado Bluetooth removívelâ com 6 fileiras e teclas de atalho para um elevado desempenho
• O teclado Bluetooth emparelha-se com qualquer dispositivo Bluetooth

Informações sobre Envio

• O fecho magnético protege quando o folio está fechado
4

• Laço de stylus integrado (stylus não incluído, consulte Kensington.com sobre o stylus Virtuoso™)
• Acesso fácil às portas E/S, altifalantes, câmaras à frente e atrás

• Melhor para Tablet PCs
• Cor Negro
• Cor Preto
• Compatibilidade iOS

• Ligações Micro USB
• Conectividade Sem fios
• Funcionalidades Suporte multi-posição
• Características do teclado Amovível, Tipo
computador portátil
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