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32 GB

128 GB

Modelos Wi-Fi
483 gramas (1,07 libra)

Modelos Wi-Fi + Cellular
493 gramas (1,09 libra)

Cor

Capacidade1

250,6 mm
(9,8 pol.)

174,1 mm
(6,8 pol.)

7,5 mm
(0,29 pol.)

Botões
e conectores

Smart Connector

Entrada para
fones de ouvido
de 3,5 mm

Prateado Cinza-espacial Dourado

Tamanho e peso2

1

https://www.apple.com/br/
https://www.apple.com/br/mac/
https://www.apple.com/br/ipad/
https://www.apple.com/br/iphone/
https://www.apple.com/br/watch/
https://www.apple.com/br/tv/
https://www.apple.com/br/music/
https://support.apple.com/pt-br
https://www.apple.com/br/search
https://www.apple.com/br/shop/goto/bag
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iPad

Cabo de Lightning para USB

Carregador USB

Tela Retina de

Tela Retina

Tela Multi-Touch de 10,2 polegadas (na diagonal) retroiluminada por LED, com tecnologia IPS

Resolução de 2160 x 1620 pixels a 264 ppp

500 nits de brilho

Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade

Compatível com Apple Pencil (1ª geração)

A10 Fusion com arquitetura de 64 bits

Coprocessador M10 integrado

Alto-falantes
estéreo

Ligar/Desligar
Repousar/Despertar

Início/Sensor Touch ID

Dois
microfones

Aumentar/Diminuir
volume

Bandeja para nano SIM
(modelos Wi-Fi + Cellular)

Conector
Lightning

Conteúdo da caixa

Tela

10,2 pol.

Chip
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Câmera de 8 MP

Abertura ƒ/2.4

Lente de cinco elementos

Filtro IV híbrido

Retroiluminação

Live Photos

Foco automático

Panorama (até 43 MP)

HDR para fotos

Controle de exposição

Modo contínuo

Toque para ajustar o foco

Timer

Estabilização automática de imagem

Detecção de rosto e corpo

Fotos com localização geográfica

Gravação de vídeo HD de 1080p a 30 qps

Vídeo em câmera lenta de 720p a 120 qps

Vídeo em time-lapse com estabilização

Estabilização de imagem de vídeo

Detecção de rosto e corpo

Zoom de vídeo 3x

Vídeo com localização geográfica

Fotos de 1,2 MP

Abertura ƒ/2.2

Flash Retina

Retroiluminação

Live Photos

Gravação de vídeo HD de 720p

HDR para fotos e vídeos

Detecção de rosto e corpo

Modo contínuo

Controle de exposição

Timer

Câmera

Gravação de vídeo

Câmera
FaceTime HD

ComprariPad Visão geral Por que iPad Especificações

https://www.apple.com/br/shop/goto/buy_ipad/ipad_10_2
https://www.apple.com/br/ipad-10.2/
https://www.apple.com/br/ipad-10.2/
https://www.apple.com/br/ipad-10.2/why-ipad/
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FaceTime de vídeo

Do iPad para qualquer aparelho compatível com FaceTime via Wi-Fi ou dados celulares

FaceTime de áudio

Do iPad para qualquer aparelho compatível com FaceTime via Wi-Fi ou dados celulares

Alto-falantes estéreo

Dois microfones para chamadas e gravação de vídeo e áudio

Todos os modelos

Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); duas frequências (2,4 GHz e 5 GHz); HT80 com MIMO

Bluetooth 4.2

Modelos Wi-Fi + Cellular

UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850,
900, 1800, 1900 MHz)

LTE de classe Gigabit (bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30,
34, 38, 39, 40, 41, 66, 71)

Somente dados

Chamadas Wi-Fi

eSIM

Saiba mais sobre rede celular

Nano SIM (compatível com Apple SIM )

eSIM

Todos os modelos

Bússola digital

Wi-Fi

Microlocalização iBeacon

Modelos Wi-Fi + Cellular

Chamada de vídeo3

Chamada de áudio3

Alto-falantes

Microfones

Rede celular e
Conexões sem fio

4

5

4

6

Cartão SIM 6

6

Localização



https://www.apple.com/br/ipad/cellular/
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GPS/GNSS integrado

Celular

Touch ID

Giroscópio de três eixos

Acelerômetro

Barômetro

Sensor de luz ambiente

Desbloqueie o iPad

Mantenha dados pessoais seguros dentro dos apps

Faça compras na iTunes Store, na App Store e na Loja de Livros do Apple Books

Pague com seu iPad usando o Touch ID em apps e sites

Saiba mais sobre o Apple Pay

Use sua voz para enviar mensagens, definir lembretes e muito mais

Receba sugestões proativas

Use o viva-voz

Ouça e identifique músicas

Saiba mais sobre a Siri

Todos os modelos

Bateria interna recarregável de polímero de lítio com capacidade de 32,4 watts/hora

Até 10 horas para navegar na internet via Wi-Fi, assistir a vídeos ou escutar música

Recarga via USB do computador ou carregador

Modelos Wi-Fi + Cellular
Até 9 horas para navegar na internet usando dados de rede celular

iPadOS

Sensores

Touch ID

Apple Pay

Siri7

Energia e bateria8

Sistema
operacional





https://www.apple.com/br/apple-pay/
https://www.apple.com/br/siri/
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O iPadOS é o sistema operacional móvel mais pessoal e seguro do mundo
e vem com recursos avançados para você aproveitar ao máximo seu dia.

Descubra as novidades do iPadOS

Os recursos de acessibilidade ajudam pessoas com necessidades especiais a aproveitar ao
máximo o novo iPad. As ferramentas incluídas para necessidades visuais, auditivas, de
mobilidade e de aprendizagem permitem que você crie e faça coisas surpreendentes.
Saiba mais

Entre os recursos, estão:

Ajustes App Store Arquivos Bolsa Buscar Calendário

Câmera Casa Contatos Dicas FaceTime Fotos

Gravador iTunes Store Lembretes Livros Mail Mapas

Medida Mensagens Música Notas Photo Booth Podcasts

Relógio Safari Atalhos Siri TV

Pages Numbers Keynote iMovie GarageBand iTunes U

Apple Store Remote Ideias Musicais Clips Swift Playgrounds Atalhos

Controle por Voz

VoiceOver

Zoom

Lupa

Siri e Ditado

Controle Assistivo

Legendas Opcionais

AssistiveTouch

Falar Conteúdo da Tela

Acessibilidade

Apps incluídos

Apps gratuitos da
Apple

Pages, Numbers, Keynote,
iMovie, GarageBand, iTunes U,
Clips, Atalhos e Apple Store
vêm pré-instalados no iPad.





https://www.apple.com/br/ipados/
https://www.apple.com/br/accessibility/ipad/
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Suporte Apple

ID Apple (necessário para alguns recursos)

Acesso à internet

A sincronização com o iTunes em um Mac ou PC requer:

Mac: OS X 10.11.6 ou posterior
PC: Windows 7 ou posterior
iTunes 12.8 ou posterior no Mac e iTunes 12.9 ou posterior no PC (baixe de graça em 
www.itunes.com/br/download)

Suporte aos seguintes idiomas
Alemão, árabe, catalão, chinês (simplificado, tradicional, tradicional de Hong Kong), coreano,
croata, dinamarquês, eslovaco, espanhol (América Latina, Espanha, México), finlandês, francês
(Canadá, França), grego, hebraico, hindi, holandês, húngaro, indonésio, inglês (Austrália, EUA,
Reino Unido), italiano, japonês, malaio, norueguês, polonês, português (Brasil, Portugal),
romeno, russo, sueco, tailandês, tcheco, turco, ucraniano, vietnamita

Suporte a teclado QuickType
Alemão (Alemanha, Áustria, Suíça), árabe (Najdi, padrão moderno), armênio, azerbaijano,
bengali, bielo-russo, búlgaro, catalão, cherokee, chinês simplificado (manuscrito, pincelado,
Pinyin), chinês tradicional (Cangjie, manuscrito, pincelado, Pinyin, Sucheng, Zhuyin), coreano,
croata, dinamarquês, emoji, eslovaco, esloveno, espanhol (América Latina, Espanha, México),
estoniano, filipino, finlandês, flamengo, francês (Bélgica, Canadá, França, Suíça), galês,
georgiano, grego, guzerate, havaiano, hebraico, hindi (devanágari, transliteração), hinglish,
holandês, húngaro, indonésio, inglês (Austrália, Canadá, EUA, Índia, Reino Unido, Singapura),
irlandês, islandês, italiano, japonês (Kana, Romaji), kannada, letão, lituano, macedônio, malaiala,
malaio, maori, marathi, norueguês, odiá, persa, polonês, português (Brasil, Portugal), punjabi,
romeno, russo, sérvio (cirílico, latino), suaíli, sueco, tailandês, tâmil (escrito, transliteração),
tcheco, telugo, tibetano, turco, ucraniano, urdu, vietnamita

Suporte a teclado QuickType com entrada de texto preditivo
Alemão (Alemanha, Áustria, Suíça), chinês (simplificado, tradicional), coreano, espanhol
(América Latina, Espanha, México), francês (Bélgica, Canadá, França, Suíça), inglês (Austrália,
Canadá, EUA, Índia, Reino Unido, Singapura), italiano, japonês, português (Brasil, Portugal),
russo, tailandês, turco

Siri nos seguintes idiomas
Alemão (Alemanha, Áustria, Suíça), árabe (Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos), cantonês
(China continental, Hong Kong), coreano, dinamarquês (Dinamarca), espanhol (Chile, Espanha,
EUA, México), finlandês (Finlândia), francês (Bélgica, Canadá, França, Suíça), hebraico (Israel),
holandês (Bélgica, Países Baixos), inglês (África do Sul, Austrália, Canadá, EUA, Índia, Irlanda,
Nova Zelândia, Reino Unido, Singapura), italiano (Itália, Suíça), japonês, malaio (Malásia),
mandarim (China continental, Taiwan), norueguês (Noruega), português (Brasil), russo (Rússia),
sueco (Suécia), tailandês (Tailândia), turco (Turquia)

Idiomas do recurso Ditado
Alemão (Alemanha, Áustria, Luxemburgo, Suíça), árabe (Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes
Unidos, Kuwait), cantonês (China continental, Hong Kong, Macau), catalão, coreano, croata,
dinamarquês, eslovaco, espanhol (Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador,

Requisitos do
sistema 9

Idiomas

https://www.itunes.com/br/download/
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Espanha, EUA, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana,
Uruguai), finlandês, francês (Bélgica, Canadá, França, Luxemburgo, Suíça), grego, hebraico,
hindi (Índia), holandês (Bélgica, Países Baixos), húngaro, indonésio, inglês (África do Sul, Arábia
Saudita, Austrália, Canadá, Emirados Árabes Unidos, EUA, Filipinas, Índia, Indonésia, Irlanda,
Malásia, Nova Zelândia, Reino Unido, Singapura), italiano (Itália, Suíça), japonês, mandarim
(China continental, Taiwan), malaio, norueguês, polonês, português (Brasil, Portugal), romeno,
russo, sueco, tailandês, tcheco, turco, ucraniano, vietnamita, xangainês (China continental)

Suporte a dicionário de definições
Alemão, chinês (simplificado, tradicional), coreano, dinamarquês, espanhol, francês, hebraico,
hindi, holandês, inglês, italiano, japonês, norueguês, português, russo, sueco, tailandês, turco

Dicionários de sinônimos
Inglês (EUA, Reino Unido)

Suporte a dicionário bilíngue com inglês
Alemão, árabe, chinês (simplificado, tradicional), coreano, espanhol, francês, hindi, holandês,
italiano, japonês, português, russo

Verificação ortográfica
Alemão, coreano, dinamarquês, espanhol, finlandês, francês, holandês, inglês, italiano,
norueguês, polonês, português, russo, sueco, turco

Formatos de áudio compatíveis: AAC (8 a 320 Kbps), AAC Protegido (da iTunes Store), HE-AAC,
MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Audible
(formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF e WAV

Volume máximo configurável pelo usuário

Espelhamento do AirPlay, reprodução de fotos, áudio e vídeos na Apple TV (2ª geração ou
posterior)

Compatibilidade com espelhamento de vídeo e saída de vídeo de até 1080p via Adaptador de
Lightning para AV Digital e Adaptador de Lightning para VGA (vendidos separadamente)

Formatos de vídeo compatíveis: vídeo H.264 de até 4K, 30 qps, High Profile nível 4.2 com áudio
AAC-LC de até 160 Kbps, 48 kHz, som estéreo ou Dolby Audio de até 1008 Kbps, 48 kHz,
som estéreo ou multicanal nos formatos de arquivo .m4v, .mp4 e .mov; vídeo MPEG-4 de até
2,5 Mbps, 640 x 480 pixels, 30 qps, Simple Profile com áudio AAC-LC de até 160 Kbps por
canal, 48 kHz, som estéreo ou Dolby Audio de até 1008 Kbps, 48 kHz, som estéreo ou
multicanal nos formatos de arquivo .m4v, .mp4 e .mov; Motion JPEG (M-JPEG) de até 35 Mbps,
1280 x 720 pixels, 30 qps, áudio em ulaw, áudio estéreo PCM no formato de arquivo .avi

Tipos de documentos que podem ser visualizados
.jpg, .tiff, .gif (imagens); .doc e .docx (Microsoft Word); .htm e .html (sites); .key (Keynote);
.numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Pré-Visualização e Adobe Acrobat); .ppt e .pptx
(Microsoft PowerPoint); .txt (texto); .rtf (rich text format); .vcf (informações de contatos); .xls
e .xlsx (Microsoft Excel); .zip; .ics

Reprodução de
áudio

TV e vídeo

Suporte a anexos
do Mail
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Temperatura operacional ambiente:
0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)

Temperatura não operacional:
-20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)

Umidade relativa:
5% a 95%, sem condensação

Altitude operacional:
testado até 3.000m (10.000 pés)

Requisitos
ambientais

Smart Keyboard Apple Pencil
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Compare os modelos de iPad

Um teclado completo que se transforma em
uma capa leve e resistente assim que você
acabar de usar e fechar. Não precisa carregar
nem emparelhar.

Comprar 

Anote lembretes, faça marcações em
documentos e fotos, desenhe e registre suas
ideias sempre que a inspiração aparecer.

Comprar 

Acessórios
Capas, fones de ouvido, caixas de som e muito mais.

Comprar acessórios para iPad 

https://www.apple.com/br/shop/goto/product/MPTL2
https://www.apple.com/br/shop/goto/product/MK0C2
https://www.apple.com/br/shop/goto/ipad/accessories
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Encontre o iPad ideal para você

iPad Pro

Tela Liquid Retina de
12,9 pol. e 11 pol.

Chip A12X Bionic

Face ID

Até 1 TB de armazenamento

Compatível com Apple Pencil
(2ª geração)

Compatível com
Smart Keyboard Folio

iPad Air

Tela Retina de 10,5 pol.

Chip A12 Bionic

Touch ID

Até 256 GB de armazenamento

Compatível com Apple Pencil
(1ª geração)

Compatível com Smart Keyboard

iPad

Tela Retina de 10,2 pol.

Chip A10 Fusion

Touch ID

Até 128 GB de armazenamento

Compatível com Apple Pencil
(1ª geração)

Compatível com Smart Keyboard

iPad mini

Tela Retina de 7,9 pol.

Chip A12 Bionic

Touch ID

Até 256 GB de armazenamento

Compatível com Apple Pencil
(1ª geração)



�. O espaço disponível é menor e varia de acordo com diversos fatores. A configuração-padrão ocupa entre 10 GB e 13 GB de espaço disponível (contando o sistema
operacional iPadOS e os apps incluídos), dependendo do modelo e dos ajustes. Os apps incluídos ocupam aproximadamente 4 GB e podem ser apagados e restaurados.
A capacidade de armazenamento está sujeita a mudanças conforme a versão do software e pode variar de acordo com o aparelho.

�. O tamanho e o peso variam de acordo com a configuração e o processo de fabricação.

�. Para fazer chamadas com FaceTime, é necessário um aparelho compatível com FaceTime e conexão Wi-Fi para quem chama e quem recebe. A disponibilidade via rede
celular depende da política da operadora e está sujeita à cobrança de tarifas de dados.

�. É preciso ter um plano de dados. LTE de classe Gigabit, 4G LTE Advanced, 4G LTE e chamadas Wi-Fi só estão disponíveis em alguns países e por meio de determinadas
operadoras. As velocidades são baseadas em taxas de transferência teóricas e variam de acordo com as condições e operadoras locais. Para obter detalhes sobre
a compatibilidade com LTE, entre em contato com sua operadora e consulte www.apple.com/br/ipad/LTE.

�. Plano de dados de rede celular vendido separadamente. O modelo que você comprar estará configurado para operar com uma determinada tecnologia de rede celular.
Confira com sua operadora a compatibilidade e as opções de planos de dados disponíveis.

�. Nem todas as operadoras dão suporte ao eSIM e ao Apple SIM. Consulte sua operadora para obter mais detalhes. Não estão disponíveis na China continental.

�. A Siri não está disponível em todos os idiomas e regiões, e os recursos podem variar de acordo com a área. É preciso ter acesso à internet. Sujeito à cobrança de tarifas
de dados.

�. Testes conduzidos pela Apple em agosto de 2019 usando unidades de pré-produção do iPad (7ª geração) com software em versão preliminar. Os testes realizaram
a descarga total da bateria executando as seguintes tarefas: reprodução de vídeo, reprodução de áudio e navegação pela internet usando Wi-Fi ou dados de rede celular.
O conteúdo de vídeo foi a repetição de um filme de 2 horas e 23 minutos comprado na iTunes Store. O conteúdo de áudio compreendia uma playlist com 358 faixas
diferentes adquiridas na iTunes Store. Os testes de uso da internet por Wi-Fi e dados de rede celular foram conduzidos usando servidores web e de correio dedicados,
navegando por versões resumidas de 20 sites populares e recebendo um e-mail por hora. Todas as configurações foram mantidas como padrão, com exceção de: Wi-Fi,
que estava associado a uma rede (exceto para navegação na internet por dados de rede celular); os recursos Solicitar Conexão e Brilho Automático, que estavam
desativados; Brilho, que estava configurado como 50%; e criptografia WPA2, que estava ativada. A duração da bateria depende das configurações do aparelho, do uso
e de vários outros fatores. Os testes com bateria são conduzidos usando unidades específicas de iPad; os resultados reais podem variar.

�. Recomenda-se conexão sem fio em banda larga. Sujeita ao pagamento de tarifas.

Frete grátis
Em todo o Brasil. Em São Paulo,

os pedidos qualificados têm
envio no dia seguinte.

Saiba mais 

Opções de pagamento
Economize 10% à vista ou pague

em até 12x.

Saiba mais 

Ajuda para comprar
Tem alguma dúvida? Converse
com um especialista online ou

ligue para:
0800-761-0867.

Fale conosco 

Sessão Personalizada
Online

Do básico ao avançado, receba
a ajuda de um especialista para
aproveitar seu iPad ao máximo.

Saiba mais 

https://www.apple.com/br/ipad/compare/
https://www.apple.com/br/ipad/LTE/
https://www.apple.com/br/shop/goto/shipping_and_returns
https://www.apple.com/br/shop/goto/ww/financing
https://contactretail.apple.com/?pg=COM:ipad-10.2_specs&ap=COM&c=br&l=pt
https://www.apple.com/br/shop/goto/personal_session
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Alguns recursos podem não estar disponíveis em todos os países ou regiões. Clique aqui para ver a lista completa

Descobrir e Comprar

Mac

iPad

iPhone

Watch

TV

Music

AirPods

iPod touch

Acessórios

Cartão da App Store

Serviços

Apple Music

Apple TV+

Apple Arcade

iCloud

Sua conta

Gerenciar seu ID Apple

Conta da Apple Store

iCloud.com

Apple Store

Encontre uma loja

Genius Bar

Today at Apple

Apple Camp

Visita

App Apple Store

Financiamento

Programa de Reciclagem da
Apple

Status do seu pedido

Ajuda para comprar

Para Empresas

Apple e os negócios

Comprar para a sua empresa

Para a Educação

Apple e a Educação

Comprar para a faculdade

Para a Saúde

Apple e a Saúde

Valores da Apple

Acessibilidade

Meio ambiente

Privacidade

Responsabilidade dos
fornecedores

Sobre a Apple

Newsroom

Liderança da Apple

Oportunidades de trabalho

Investidores

Eventos

Contato

Outras formas de comprar: encontre uma Apple Store ou revendedor Apple na sua região. Ou ligue para 0800-761-0867. Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700, 7º
andar, Itaim Bibi. São Paulo, SP. CEP: 04542-000.
Os Serviços de Mídia da Apple são fornecidos pela Apple Inc.
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https://www.apple.com/br/watch/
https://www.apple.com/br/tv/
https://www.apple.com/br/music/
https://www.apple.com/br/airpods/
https://www.apple.com/br/ipod-touch/
https://www.apple.com/br/shop/goto/buy_accessories
https://www.apple.com/br/shop/goto/giftcards
https://www.apple.com/br/apple-music/
https://www.apple.com/br/apple-tv-plus/
https://www.apple.com/br/apple-arcade/
https://www.apple.com/br/icloud/
https://appleid.apple.com/br/
https://www.apple.com/br/shop/goto/account
https://www.icloud.com/
https://www.apple.com/br/retail/
https://www.apple.com/br/retail/geniusbar/
https://www.apple.com/br/today/
https://www.apple.com/br/today/camp/
https://www.apple.com/br/retail/fieldtrip/
https://itunes.apple.com/br/app/apple-store/id375380948?pt=2003&ct=footer&mt=8
https://www.apple.com/br/shop/goto/ww/financing
https://www.apple.com/br/recycling/
https://www.apple.com/br/shop/goto/order/list
https://www.apple.com/br/shop/goto/help
https://www.apple.com/br/business/
https://www.apple.com/br/retail/business/
https://www.apple.com/br/education/
https://www.apple.com/br/shop/goto/educationrouting
https://www.apple.com/br/healthcare/
https://www.apple.com/br/accessibility/
https://www.apple.com/br/environment/
https://www.apple.com/br/privacy/
https://www.apple.com/br/supplier-responsibility/
https://www.apple.com/br/newsroom/
https://www.apple.com/br/leadership/
https://www.apple.com/jobs/br/
https://investor.apple.com/
https://www.apple.com/br/apple-events/
https://www.apple.com/br/contact/
https://www.apple.com/br/retail/
https://locate.apple.com/br/pt/
https://www.apple.com/br/ipad/
https://www.apple.com/br/ipad-10.2/
https://www.apple.com/br/
https://www.apple.com/br/legal/privacy/
https://www.apple.com/br/shop/goto/help/sales_refunds
https://www.apple.com/br/legal/
https://www.apple.com/br/sitemap/
https://www.apple.com/choose-country-region/

