
TABLET myTab 8 3G, 8GB, OS Android 4.0 CZ + 

SIM 200 KČ ZDARMA 

Ergonomie, mobilita a konektivita to jsou hlavní rysy tohoto tabletu. On-line kdykoliv a kdekoliv díky vestavěnému 3G modemu. Plně 
vybavený tablet s 8“ HD displejem s poměrem stran 4:3, který nabízí ideální rozměry pro snadné používání. Díky operačnímu systému 
Android 4.0, který je optimalizován právě pro tablety, můžete na cestách číst elektronické knihy, hrát hry, sledovat multiméd ia, surfovat na 
internetu, pracovat s poštou nebo sociálními sítěmi, ale i nakupovat. Stáhněte bezpočet aplikací z obchodu Google Play, surfujte na 
internetu, bavte se, pracujte a hrajte hry bez omezení. Sledujte HD filmy uložené v tabletu nebo on-line na YouTube, a to i na velké TV 
pomocí HDMI připojení. Mějte stále spuštěné svoje prezentace nebo oblíbené aplikace. Buďte v kontaktu se svou rodinou a kamarády. 
Toto vše poskytuje tablet myTab 8 3G. 
  
Flexibilní prostředí 
Procesor ARM Cortex A8 plně dostačuje pro obsluhu operačního systému Google Android ve verzi 4.0, který je optimalizován právě pro 
tablety. Snadno doplníte všechny požadované aplikace a hry. Systém zajišťuje obrovskou variabilitu použití, díky obchodu Goog le Play si 
můžete stáhnout nepřeberné množství programů. Google Android je tak potencionálně velmi dobře vybavený systém s podporou 
prohlížení internetu, práce s maily, dokumenty, multimédii a řadou dalších aplikací, které lze navíc doinstalovat a značně tak rozšířit 
možnosti přístroje. 
  
Datová SIM karta ZDARMA 
Součástí balení je předplacená datová SIM karta nabitá na 200 Kč. 
Platíte jen to, co prosurfujete. 
  
  
Parametry a specifikace 
  
Základní: 
Procesor: ARM Cortex A8 na frekvenci 1,2 GHz Allwinner A10 
Grafický procesor: Mali-400 MP (4 jádra) 
Operační paměť: 1 GB DDR  
Paměť úložiště: 8 GB 
  
Displej: 
8" kapacitní multidotykový HD s LED podsvětlením 
Rozlišení: 1024 x 768 bodů 
Typ: CPT CLAA080XA12LE 
  
Výbava: 
Webová kamera 0,3 Mpx (přední pro videohovory) 
Kamera/Fotoaparát 2Mpx (zadní) 
WiFi 802.11b/g/n 
Interní 3G modem (3.6Mpbs/384kbps) 
Bluetooth 2.1 
Reproduktor 
Mikrofon 
Pohybový senzor 
3D akcelerace 
  
Rozhraní: 
1x Micro USB 2.0 
1x Sluchátka (3,5mm jack) 
1x Čtečka paměťových karet Micro SDHC (až do 32GB) 
1x Mini HDMI 
1x SIM slot 
  
Napájení: 

Li-Pol baterie (4000 mAh)                                                           CENA : 3.890 Kč s DPH 

Výdrž na baterii až 5 hodin                                                                                                 (3.215 bez DPH )          

  
Operační systém: 
Google Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich)                
  
Provedení: 
Barva: černá 
Rozměry: 20,28 x 15,93 x 1,21 cm 
Hmotnost: 465 g 
  
Obsah balení: 
tablet myTab8 3G 
internetová SIM karta nabitá na 200 Kč 
cestovní nabíječka 
USB kabel , český návod 
adaptér microUSB->USB (OTG kabel) 
  
 


