TABLET myTab 10 DUAL CORE, 8GB, OS
Android 4.1.1(Jelly Bean) CZ
Obdivujte tablet se špičkovým dotykovým 9,7'' displejem ve vysoce kvalitním kovovém krytu. Rychlý
dvoujádrový procesor v 11mm tenkém těle, působivý velký kapacitní multi dotykový HD displej a
překvapivě nízká cena, to jsou hlavní rysy nového tabletu myTab 10. Řešení pro každého, kdo
„chce víc”. Oceňte HD kvalitu díky HDMI, posílejte e-maily, foťte, tvořte hudbu, užívejte si
Facebooku, YouTube, Twitteru – vnímejte jinak. Uvidíte novou dimenzi všeho, co znáte. Rozhodně
vyšší dimenzi.
Kvalitní zobrazení
Velikost displeje je ideální pro snadné čtení dokumentů nebo pro pohodlné prohlížení internetových
stránek, ale jistě ho díky jeho barevnému podání využijete i pro přehrávání videí a hraní her.
Multidotykové ovládání různými gesty umožňuje velmi intuitivní práci s tabletem!
Flexibilní prostředí
Dvoujádrový procesor plně dostačuje pro obsluhu operačního systému Google Android v inovované
verzi 4.1.1, který je optimalizován právě pro tablety. Snadno doplníte všechny požadované aplikace
a hry. Systém zajišťuje obrovskou variabilitu použití, díky obchodu Google 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.
Parametry a specifikace
Základní:
Procesor: RK3066, Cortex-A9 dvoujádrový na frekvenci 1,6 GHz
Grafický procesor: 4 jádrový Mali 400 s podporou OpenGLES2.0/1.1, OpenVG1.1
Operační paměť: 1 GB DDR3
Paměť úložiště: 8 GB
Displej:
9,7" kapacitní multidotykový (5bodový) HD LCD
Rozlišení: 1024 x 768 bodů
Výbava:
Webová kamera 0,3 Mpx (přední pro videohovory)
Kamera/Fotoaparát 2Mpx (zadní)
WiFi 802.11b/g/n
Podpora 3G
Reproduktor
Mikrofon
G-senzor
3D akcelerace
Hliníkový kryt
Rozhraní:
2x Micro USB 2.0 (1x Host; USB On-the-Go)
1x Sluchátka (3,5mm jack)
1x Čtečka paměťových karet Micro SDHC (podporovány karty až do 32GB)
1x Mini HDMI
Napájení:
Li-Pol baterie (8000 mAh

CENA : 3.790 Kč

s DPH

(3.132 bez DPH )

