
Samsung GALAXY Note 10.1 wifi, N8010, 16GB, Gray 

Skutečný multitasking pomocí tlačítka Multiscreen na přenosné 10,1palcové obrazovce. 
Nyní můžete dělat dvě věci současně, jak jste zvyklí z počítače. Chcete se například během sledování filmu, který jste si 
nedávno stáhli, podívat na profil herce? Nebo jste našli příjemnou restauraci a chcete si k ní napsat poznámku? Stačí 
stisknout tlačítko Multiscreen a spustit internetový prohlížeč nebo aplikaci S Note. Nemusíte zastavit film nebo ukončit 
prohlížeč, abyste se mohli podívat na web nebo si zapsat poznámku. Chcete na tabletu Note přidat ke svým poznámkám 
obrázek? Můžete ho jednoduše přetáhnout do aplikace S Note, která je otevřená hned vedle webové stránky. 

Integrované pero S Pen: pocit skutečného pera pro přirozený zážitek ze psaní. 
Přesné a univerzální pero S Pen umožňuje mimořádně pohodlné psaní poznámek, skicování, kreslení a další způsoby 
kreativního vyjádření. 
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Rychlý a výkonný. 
Budete si moci vychutnávat ten nejlepší výkon velice rychlého a výkonného čtyřjádrového procesoru s frekvencí 1,4 GHz, 

který nabízí naprosto bezproblémový a maximálně příjemný zážitek z mobilního zařízení. Vše od navigace v uživatelském 
rozhraní přes používání více aplikací současně až po procházení webu je rychlejší a jednodušší. Dopřejte si na cestách 
multimédia bez jakýchkoli zádrhelů. Díky vysoké kapacitě baterie není nutné tak časté dobíjení, protože baterie má větší 
výdrž a umožní vám používat tablet déle bez přerušení. 

Technologie HSPA + 21 a Wi-Fi Channel Bonding. 
Užívejte si mobilní multimédia bez omezení nebo prodlevy s neuvěřitelně vysokými přenosovými rychlostmi, které vám 
umožní získat požadované soubory mnohem rychleji. Připojení HSDPA+ je třikrát rychlejší, díky čemuž se vaše čekání 
zkrátí na třetinu a multimédia si budete moci vychutnat mnohem dříve. Technologie Wi-Fi Channel Bonding dále zvyšuje 
přenosovou rychlost dat při bezdrátovém připojení tím, že efektivně využívá dva spojené kanály namísto jednoho. 
Webový obsah, jako jsou filmy, hudební soubory a hry, tak můžete stahovat za polovinu obvyklé doby. Je to jednoduché 
- méně čekání a rychlejší vychutnávání obsahu. 

Nejlepší multimediální zážitky na velké obrazovce. 
Přehrávání obsahu v kvalitě 1080p Full HD na větší obrazovce vám poskytne intenzivnější potěšení ze sledování. Bez 
ohledu na to, zda sledujete stažená videa, díváte se na nejnovější senzaci na YouTube nebo na živý přenos, vše uvidíte v 
jasném, křišťálově čistém vysokém rozlišení. 
Kompatibilita s různými platformami díky podpoře více kodeků znamená, že vám nikdy nezkazí náladu zablokované nebo 
nekompatibilní stažené soubory a že sledování a přenášení obsahu bude vždy představovat bezproblémový mobilní 
zážitek. 

Operační systém: Android 4.0 Ice Cream Sandwich 

Procesor - počet jader: 4 
Procesor - frekvence (MHz): 1400 
Paměť: 16 GB 
RAM: 2000 
Paměťové karty: Micro SD 

Úhlopříčka displeje (palce): 10,1 
Rozlišení (pix): 1280 × 800 (WXGA 16:10) 

Konektivita:  
Konektor datový: P30pin 
Konektor nabíjecí/napájecí: P30pin 
Konektor audio: 3,5 mm 
Bluetooth: Ano 
Wi-Fi: Ano 
Wi-Fi - specifikace: 802.11 a/b/g/n 

Fotoaparát: 5 Mpix, 4x digitální zoom, LED blesk, foto efekty, vyvážení bílé, detekce obličeje, detekce úsměvu, 
Vedlejší fotoaparát: 1,9 Mpix, 

Baterie:  
Typ baterie: Li-Ion 
Kapacita baterie (mAh): 7000 
Max. pohotovostní doba (hod): 1500 

Rozměry (mm): 175.3 x 257.8 x 8.9 
Hmotnost (g): 580 


