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Bloco de notas digital
#22357

Bloco de notas digital de 8,5" para escrever anotações, recados e desenhar sem gastar papel

Características principais
• Ecrã LCD de 8,5 polegadas (175 x 125 mm) de grande qualidade

e extremamente resistente
• Amigo do ambiente: Faça anotações e desenhos ou ensine

crianças a escrever sem gastar papel
• Superfície de escrita sensível à pressão para criar linhas de

diferentes espessuras
• Botão da borracha para apagar todo o ecrã com um simples

premir do botão
• Design ultra fino e leve para levá-lo consigo onde quiser
• Porta-caneta incorporado (caneta tipo estilete incluída)

O que está na caixa
• Bloco de notas digital
• Pilha tipo moeda
• Caneta de desenho tipo estilete
• Guia do utilizador
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GERAL
Driver needed False Touch supported False

Pen stand False Replaceable pen tips False

Total weight 95 g

POWER
Battery-powered pen True Batteries included True

Rechargeable battery False

ACTIVE AREA
Width (inch) 5 " Length (inch) 7 "

CONTROL
Left-right handed use Left-handed, right-handed Controls No

Programmable buttons False

FEATURES
Programmable hot cells False Software included False
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