
UM TABLET IMAGINADO  
ESPECIALMENTE PARA AS CRIANÇAS...

 
A Logikids 5 será o seu parceiro ideal dos seus filhos para aprender, 
ler, jogar, ver vídeos e até navegar na Internet em toda segurança. 
As 11 aplicações incluídas foram selecionadas pela sua qualidade e 
os seus conteúdos. Ao programa: jogos educativos, aprendizagem, 
leitura e vídeos ...

...MAS TAMBEM PARA OS PAIS !

A aplicação KIDJO permite ver mais de 1500 vídeos e é totalmente 
segura: pre-establecimento do tempo de visualização, escolha dos 
programas, nehuma publicidade, nenhum conteúdo inapropriado. 
A Qwant Junior, é a novidade da LOGIKIDS. Este motor de pesquisa 
produz resultados com vocação educativa especialmente adaptados 
para as crianças entre os 6 e os 12 anos. Os resultados são filtrados 
para revelar unicamente conteúdos pedagógicos reconhecidos por 
peritos. Pelo contrário, graças a sua lista negra actualizada diariamente, 
todo conteúdo inapropriado é rejeitado.

Tablet WiFi 7’’ e Pacote aplicativo para crianças

LOGIKIDS TRATA DE TUDO! 

A Logikids é um tablet dedicado para as crianças entre os 3 e os 
8 anos. As 11 aplicações incluídas, foram selecionadas pela sua 
qualidade e os seus conteúdos. Ao programa: jogos educativos, 
aprendizagem, leitura, vídeos e controlo parental. Alem do mais, os 
livros tambem permitem aprender linguas estranjeiras! Com a sua 
proteção de borracha, o tablet será protegido e seguro em todas 
circonstancias.

11 aplicações ludo-educativas incluídas sem limites

+  de  2500  vídeos 
dos seus desenhos animados preferidos.

Aprende a ler, a contar, a cozinhar, a realizar truques de magía, origami 
ou até brinquedos e decorações..!

5 jogos imaginados para a aprendizagem, e que possa desenvolver-
se e divertir-se ao mesmo tempo! Ensine-lhe a observar e 
concentrar-se para ganhar em autonomia.
Esconder e Procurar, Bombeiros, Quebra-cabeça, 7 Diferenças, Kidecook

Ensine ao seus filhos a ler através historias mágicas e míticas com 
esses 4 contos. Até lhes pode ensinar a ler e a falar em várias linguas 
tal como: inglés, italiano, espanhol, alemão...
The Jungle Book, The 3 Little Pigs, Little Red Riding Hood, Pinocchio

Situada em França, a Qwant Junior é o motor de pesquisa adaptado 
para as crianças. Os resultados são filtrados para evitar conteúdos 
inapropriados ou choquantes, permitindo assim navegar na Internet 
em toda segurança.

depois 4,99€/mês, ou seja 
uma economia de 29,94€

6 meses ofertos

DESCOBRIR

JOGAR

LER

NAVEGAR



Cor Referência Produto EAN13 Medida total Peso total ITF144
Medida Master 

Box
Peso Master 

Box
PCB

LOGIKIDS5_16_PTSP 28.6 x 25.1 x 5.2 cm 1.08 kg 30 x 29 x 28.5 cm 5.49 kg 5

Medida (tablet + capa de proteção) : 19.8 x 25.5 x 3.8 cm
Peso do produto nu : 250 g
PESO DEEE : 320 g
Incluído :  Tablet, proteção de borracha cizenta, cabo USB, manual de instruções

Quad core
1.2 Ghz

1 GB de memória (RAM)
16 GB Armazenamento

Slot Cartão SDHC 
(até 32 GB)

Android 10 
Go edition
Google certified

Jack 3.5mm
Micro-USB

18.9 x 10.9 x 1 cm
250 g 

2500 mAh Li-ion

Câmara dupla
Frontal : 0.3Mpx 
Traseira : 2Mpx 

TN 
1024 x 6007’’

Tablette 10’’ avec écran IPS HD

La Tab 107 HD
Tablet WiFi 7’’ e Pacote aplicativo para crianças

WiFi 802.11 b/g/n

Bluetooth 4.0


