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O Positivo DUO foi criado para te acompanhar em qualquer 
lugar. Pesando apenas 1.1kg e com 18,2mm de espessura, é 

fácil de transportar. Pode ser utilizado de diversas maneiras, 
sendo facilmente adaptado a sua necessidade e desejo, tudo 

isso graças a sua tela de 11,6” conversível em 360º.

Conte com 32 GB de armazenamento rápido
+ 64GB de armazenamento na 

nuvem, gratuito por um ano, para 
armazenar fotos, documentos, músicas, 

disponíveis a qualquer hora, de qualquer lugar.

O novo Positivo DUO conta com 
design moderno, elegante e é uma 
evolução em termos de tecnologia.

Com tela de 11.6” conversível 360° e 
touch screen é simples e intuitivo 
transformar seu notebook em um 
tablet, garantindo uma ótima 
experiência para entretenimento e 
consumo de mídias digitais. 

No modo Notebook, garante um 
ótimo desempenho, graças ao 
processador Intel Quad-core, 
armazenamento rápido de 32 GB e 
4 GB de memória RAM.

• Windows 10
• Processador Intel® Quad-core
• Intel® HD Graphics, experiência visual 

incrível em alta definição
• Office 365 trial
• Caneta capacitiva Touch

Acompanha também

Positivo Duo

Performance de Notebook, portabilidade de Tablet

Seus arquivos em qualquer lugar 

Tela com tecnologia IPS

Desfrute de vídeos com o máximo de conforto com a tela 
de alta definição (HD) e aproveite o conforto que só a 
tecnologia IPS pode te proporcionar Esta tecnologia 

permite ver cores mais vivas e mais nítidas em um ângulo 
maior de visão.  

Tela TN
Tela IPS

Aproveite seu dia cheio de energia

Trabalhe, estude e divirta-se o dia 
todo, sem precisar estar conectado a 
tomada, graças a bateria com mais de 
6 horas de duração.

DUO

Para melhorar sua experiência no Positivo DUO, 
especialmente no modo tablet, acompanha 
uma caneta capacitiva Touch.

Caneta Capacitiva



Processador Intel® Atom® Z8350 (até 1.92GHz, 2MB cache, Quad-Core) 

Sistema Operacional Windows 10 Home

Chipset SoC, funcionalidades integradas ao processador

Memória RAM 4 GB

Slots de Memória Memória LPDDR3 onboard

Armazenamento 32 GB + 64 GB em nuvem*, eMMc

Unidade Ótica Não

Leitor de Cartões Micro SD

Webcam Câmera frontal VGA

Tela
LCD 11.6’’, resolução 1366 x 768 de Alta Definição (HD), IPS (com ótimo ângulo de visão)
Tela Touch capacitiva com suporte para até 10 toques simultâneos

Áudio Áudio de alta definição (HD Áudio), Microfone e alto-falantes estéreo embutidos

Conectividade Rede sem fio IEEE 802.11 b/g/nTM e BluetoothTM 4.0

Portas de Conexão 1 x DC-IN, Micro SD, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x mini-HDMI (saída), 1x saída de Fone de Ouvido

Teclado Português-Brasil

Mouse Tipo Touchpad, 2 botões

Carregador 100~240V Automático, 12,5W, DC-IN

Bateria Li-Po, 10.000 mAh (Integrada)

Cor Cinza

Dimensões 277 x 18,2 x 199 mm (L x A x P)

Peso Bruto 1,66 Kg

Peso Líquido 1,16 Kg

Conteúdo da embalagem
Notebook conversível, Adaptador CA de parede com pino padrão Inmetro (carregador), caneta capacitiva e guia rápido de 
instalação

Embalagem do Produto 328 x 64 x 331 mm (L x A x P)

Garantia 01 ano balcão (varejo)

Código Positivo 3601127

EAN 7896904699364

Notebook 11.6’ conversível / Processador Intel® Quad-Core / Windows 10 / Armazenamento 32 GB + 64 GB em nuvem/ 4 GB de Memória RAM

Texto Market Place: Notebook 2em1 Positivo DUO Q432A 4 GB 32 GB+64 GB em nuvem, 11.6’’ HD IPS conversível WINDOWS 10

© 2018 Positivo Tecnologia - Apresentação oficial de produto dirigida ao mercado. Atualizada em 01 de Fevereiro de 2018. Sujeito a alterações sem prévio aviso. REV. 02. *64GB de armazenamento em nuvem gratuito por um ano.
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Este produto incorpora tecnologia HDMITM, interface multimedia de alta definição. HDMI, a logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas de HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.
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