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Já está disponível, a partir de hoje, dia 17 de dezembro, em exclusivo nas lojas Worten, o novo KUBO 
9.7. Um tablet com características técnicas únicas, que promete ser uma referência em termos de 
performance e desempenho.

Elegante, robusto e leve, o KUBO 9.7 é a mais recente novidade no mundo dos tablets. 

Com uma elevada capacidade de processamento e sistema operativo Windows 8.1, o tablet KUBO 9.7 permite altos níveis 
de produtividade e verdadeiros momentos de partilha e emoção. 

Com processador Intel® Atom™ Z3735F (Quad-Core até 1,83 GHz) de alto desempenho e 2 GB de memória RAM, será 
possível utilizar e alternar entre programas e aplicações com maior fluidez, sem esforço e sem tempos de espera. 

Também os momentos de lazer e descontração não serão os mesmos com o tablet KUBO 9.7: o ecrã de 9,7’’ IPS ULTRA
de alta resolução, com um brilho e nitidez excecionais, bem como a placa gráfica Intel Graphics Gen 7LP, permitem que
o utilizador desfrute de uma experiência visual real e autêntica. 

Através da ligação Wi-Fi, Bluetooth ou porta micro USB, é ainda possível partilhar, nas redes sociais, as fotografias
captadas com a câmara traseira de 5 MP ou com câmara frontal de 2 MP. Com a entrada HDMI, será ainda possível
a partilha para um ecrã maior.

Guardar documentos de trabalho, vídeos e fotografias também não será um problema, na medida em que o tablet KUBO 
9.7 tem 32 GB de capacidade de armazenamento, que podem ser aumentados até 64 GB, através de um cartão de 
memória.

A oferta de lançamento deste novo tablet inclui ainda:

• Uma licença do Office 365, válida para três dispositivos – PC, tablet e smartphone –, durante um ano.
• 1 TB de espaço na cloud OneDrive, gratuito, durante um ano.
• 60 minutos/mês de comunicações Skype gratuitas, durante um ano.
• Três meses de assinaturas grátis do jornal Público, através da sua app.
• Dez e-books LeYa.

O KUBO 9.7 está disponível, em exclusivo, nas lojas Worten, por 199,99€. 
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