
Dispositivos com
Windows 10



Dispositivos acessíveis e seguros com
treinamento gratuito

Dispositivos econômicos Proteção e segurança Desenvolvimento
pro�ssional gratuito Preços de licença especial

Ajude a garantir o acesso de todos os 
alunos com dispositivos Windows 10 

acessíveis, desenvolvidos para o 
aprendizado presencial ou remoto.

Fique tranquilo com a segurança 
poderosa e integrada de dados e 

usuários, protegendo informações e 
identidades mesmo em dispositivos 

perdidos ou roubados, tudo parte do 
Windows 10.

Adquira con�ança no ensino e 
aprendizagem remotos com 

treinamentos gratuitos, ferramentas, 
workshops ao vivo e desenvolvimento 

pro�ssional.

Para preparar os alunos para o 
amanhã, ofereça hoje mesmo o 
Windows 10 com os melhores 

preços.



Mais soluções para o aprendizado híbrido e remoto

Multitoque e escrita
à tinta Seguras e protegidas Resistente Bateria para o dia todo

Mantenha o envolvimento dos 
alunos, adicione variedade e 
viabilize a colaboração com 

dispositivos 2 em 1 sensíveis ao 
toque que cabem no bolso e o 

Windows Ink.

Obtenha o Windows mais seguro 
com proteção antivírus, 

antimalware e antiphishing 
integrada, tudo isso em 

dispositivos Windows 10 
acessíveis.

Escolha sua opção entre 
inúmeros dispositivos resistentes 
que suportam impactos, quedas e 

derramamentos de líquidos, 
resultando em menores custos de 

reparo e substituição.

Tenha uma bateria de longa 
duração que permita aos alunos 
�car conectados ao aprendizado 

o dia todo.



Nosso time à sua
inteira disposição

São Paulo
Alam. dos Maracatins, 780,
23º andar, Cj. 2303 
Edf. Vertex - Indianópolis
04089-001
São Paulo-SP
+55 11 2691.5113
saopaulo@abs-tech.com

Rio de Janeiro
Av. Henrique Valadares, 139,
Sl. 201, Centro
20231-030
Rio de Janeiro-RJ
+55 21 2220.7740
riodejaneiro@abs-tech.com

Brasília
+55 71 2103.5113
brasilia@abs-tech.com

Miami
3D VR SHOP LLC
Comercialização em Miami
+1 305 705 5054
miami@abs-tech.com

Salvador
R. José Jorge Pereira,
47, Lt. 22, Qd D - Buraquinho
42710-480
Lauro de Freitas-BA 
+55 71 2103.5113
salvador@abs-tech.com

Lisboa
R. José Saramago 5A, Sl. 23, 
Lisboa
1675-180
+351 21 479 1000
lisboa@abs-tech.com

www.abs-tech.com/contato
info@abs-tech.com
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