
STILO

A nova linha Positivo Stilo está 
esbanjando design e tecnologia. Trabalhe 
e divirta-se ao máximo, crie textos, 
planilhas, apresentações e grave seus 
arquivos e músicas. Conecte sua câmera 
digital e demais dispositivos para 
aproveitar ao máximo a tecnologia.
Agora seu Positivo possui diversos 
aplicativos que foram desenvolvidos para 
melhorar sua experiência e conectividade.

• Windows 8.1

• Processador Intel® Dual Core de baixo 

consumo de energia 

• Intel® HD Graphics, experiência visual 

incrível em alta definição

• Office trial

• Memória DDR3L, mais performance 

para o notebook
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O MUNDO NA PONTA 

Touchpad rápido e preciso 
sem necessidade de um mouse 
externo. É a melhor forma de 
interagir com o Windows 8.1, 
permitindo várias ações com 1 
ou 2 dedos simultaneamente.

USB 3.0

A porta USB 3.0 é capaz de transferir 
até 5Gb de dados por segundo 10 
vezes mais rápido que uma porta USB 
tradicional

O MÁXIMO EM CONFORTO

Teclado com teclas separadas, mais 
conhecido como teclado chocolate, 
oferece conforto extremo e garante 
design único ao produto.

DOS SEUS DEDOS

ATÉ 10x MAIS RÁPIDA

ACOMPANHA TAMBÉM:NOVO POSITIVO STILO

* DVD RW não disponível neste modelo



STILO

A Positivo Informática preparou para você um pacote exclusivo de aplicativos para proporcionar a melhor experiência de 
uso no seu computador. Unindo entretenimento,  informação e conectividade para deixar seu computador muito mais 
completo e divertido.

Os melhores jogos e aplicativos da 
Windows Store já embarcado em 
seu computador, para você 
começar a usar logo que ligar!

PARCEIROS

POSITIVO MÍDIA

Reproduza musicas e vídeos, crie listas de 
reprodução personalizadas. Adicione e ouça 
suas musicas do computador, rede ou 
dispositivos externos de forma fácil e rápida.

POSITIVO DICAS

Tire suas dúvidas, veja imagens e vídeos  e 
solucione os problemas mais comuns do seu 
computador da forma fácil e intuitiva. 
Confira dicas constantemente atualizados 
para garantir a melhor experiência de uso.

POSITIVO MULHER

Crie um avatar com as suas medidas e 
receba dicas de roupas e acessórios para o 
seu dia a dia. Monte seu look e compartilhe 
nas redes sociais!

POSITIVO DJ

Crie remixes, adicione efeitos, batidas 
e mixagens em suas músicas para 
mostrar aos seus amigos e animar suas 
festas. 

POSITIVO 3D INCRÍVEL

Transforme suas fotos e vídeos em 3D 
com o Positivo 3D Incrível. Visualize o 
conteúdo convertido com o óculos 3D 
que acompanha o produto.

POSITIVO HORÓSCOPO

Você mais perto dos segredos dos 
astros diretamente no seu computador 
Positivo, sempre atualizado com o que 
o universo lhe reserva.

DO COMPUTADOR



Processador Intel® Celeron® Bay Trail N2806 (até 2.00 GHz, 1 MB Cache, Dual Core)

Sistema Operacional Windows 8.1 Single Language

Chipset -

Memória RAM 2 GB

Slots de Memória 1x SO-DIMM DDR3L Single Channel (com suporte até 4 GB)

Disco Rígido (HD) 320 GB, SATA, 7mm, 5400 RPM

Unidade Ótica Não

Leitor de Cartões SD / MS / MS Pro

Webcam Sim

Tela LCD 14 com tecnologia LED

Vídeo
Processamento de vídeo integrado Intel® HD Graphics
Aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição (HD) e suporte Microsoft® DirectX® 11 e OpenGL 4.0

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

Rede 10/100/1000 Mbps, Gigabit Ethernet

Conectividade Rede sem fio IEEE 802.11 b/g/nTM

Portas de Conexão 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x HDMI,1x RJ-45, 1x Áudio (para microfone e fone de ouvido), 1x DC-in (carregador)

Teclado Português-Brasil, 88 teclas

Mouse Tipo Touchpad, com toque múltiplo, 2 botões

Carregador 100~240V Automático, 40W

Bateria Li-ion, 2 células, 2200mAh (Integrada)

Cor Cinza chumbo com textura

Dimensões 342 x 23,5~29,0 x 240 mm (L x A x P)

Peso Líquido 1,7 Kg

Peso Bruto 2,3 Kg

Conteúdo da embalagem Notebook, Adaptador CA com cabo padrão Inmetro (carregador), Óculos 3D anáglifo e Guia Rápido de Instalação

Embalagem do Produto 482 x 290 x 70 mm (L x A x P)

Garantia 01 ano balcão (varejo)

Part Number | EAN: 3000737 / 7896904675573

Processador Intel® Dual Core / Windows 8.1 / HDD de 320GB / 2GB de Memória RAM

© 2014 Positivo Informática - Apresentação oficial de produto dirigida ao mercado. Atualizada em 15 de Setembro de 2014. Sujeito a alterações sem prévio aviso. REV. 05. 
Promoção Vivo, consulte as condições para assinatura no material que acompanha o seu computador. Microsoft, Windows e o logotipo Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Intel, Atom, Celeron, Pentium e Core são marcas 
comerciais ou marcas registradas da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. 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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