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Monitores auxiliares para portáteis da Mobile Pixels 

chegam a Portugal 

Distribuídos no mercado nacional pela Robisa, os monitores Trio e Trio Max 

são acessórios multi-ecrã projetados especificamente para aumentar a 

produtividade e facilitar as multitarefas. 

 

Lisboa, 20 de julho de 2020 – A Robisa anunciou a distribuição exclusiva em 

Portugal dos monitores auxiliares para computadores portáteis da Mobile Pixels. 

Sempre com o objetivo de melhorar qualidade dos processos de trabalho sem perda 

de mobilidade, a Mobile Pixels, empresa com sede nos Estados Unidos, projeta e cria 

monitores que podem ser instalados no computador portátil e usados como monitores 

auxiliares para maior visibilidade. São ideais para todo o tipo de profissionais, 

fotógrafos, bloggers, empresários, informáticos, estudantes, entre outros. 

Os modelos Trio e Trio Max são inovadores acessórios multi-ecrã compactos 

projetados exclusivamente para aumentar a produtividade dos notebooks e facilitar as 

multitarefas. De acordo com testes efetuados pela empresa, os Trio e Trio Max podem 

aumentar a produtividade até 42%. 

Muito fáceis de usar, estes acessórios empregam um sistema de magnetização na 

parte posterior de qualquer computador portátil, conseguindo-se um segundo monitor 

que se expande lateralmente sem aumentar a espessura do equipamento. 

Este monitor auxiliar pode ser girado no ângulo mais conveniente para uma visão clara 

e ampla da área de trabalho do utilizador. Também pode ser girado a 180º para 

partilha da imagem com a pessoa que se encontre sentada à sua frente. 



                                                           
 

AEMpress [robisa@aempress.com] • julho de 2020 • Mobile Pixels em Portugal pela Robisa 

Ao prescindir da necessidade de estar permanentemente a abrir e fechar janelas no 

computador portátil, este monitor auxiliar poupa-lhe tempo e permite-lhe responder a 

diferentes tarefas em simultâneo. 

Os Trio e Trio Max foram concebidos para serem compatíveis com todos os 

computadores portáteis. Funcionam com todos os sistemas operativos e estão 

disponíveis em dois tamanhos: Trio, de 12,5 polegadas; e Trio Max, de 14 polegadas. 

 

Mais informações: https://www.robisa.es/pt/  

Fotos de alta resolução: https://fotos.aempress.com/Robisa/Monitores-portateis-

Mobile-Pixels/  

 

 

Para mais informações, contacte: 

 

 

António Eduardo Marques / Nuno Monteiro Ramos 

Email: robisa@aempress.com  
Tel.: 218 019 830 
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