
Širokoúhlý tablet s nadstandardní 
výbavou a výkonem za atraktivní 
cenu. Tabletu dominuje 10,1“ LED 
displej s poměrem stran 16:9, na 
kterém je radost sledovat HD filmy, 
číst elektronické knihy nebo hrát hry. 
Stáhněte bezpočet aplikací z obchodu 
Google Play, surfujte na internetu, 
bavte se, pracujte a hrajte hry bez 
omezení. Mějte stále spuštěné svoje 
prezentace nebo oblíbené aplikace. 
Oceňte HD kvalitu díky HDMI 

konektivitě, sledujte filmy uložené v tabletu nebo on-line na YouTube. Buďte v kontaktu se 
svou rodinou a kamarády na facebooku, twitteru nebo e-mailu. Objevte nové možnosti tabletu 
myTab 10.1 s operačním systémem Android 4.0 Ice Cream Sandwich. 

  Flexibilní prostředí 
Procesor VIA nabízí až o 30% vyšší výkon, který plně dostačuje pro obsluhu operačního 
systému Android 4.0. Ten 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. 
Tento tablet navíc obsahuje řadu jedinečných funkcí, mezi něž patří například vestavěná 
aplikace pro snímání obrazovky, nebo živá tapeta na ploše ve formě přehrávané video 
sekvence. Pro milovníky filmů je dostupná funkce přiblížení/oddálení obrazu v průběhu 
přehrávání a mnoho dalšího.  

Parametry a specifikace 

Základní: 
Procesor: VIA WM8850 ARM Cortex A9 na frekvenci 1,5 GHz 
Operační paměť: 1 GB DDR3 
Paměť úložiště: 8 GB 

Displej: 
10,1" kapacitní multidotykový (5bodový) 
Rozlišení: 1024 x 600 bodů 

Výbava: 
Webová kamera 1,3 Mpx (přední pro videohovory) 
WiFi 802.11b/g/n 
Podpora 3G 
Reproduktor 
Mikrofon 
G-senzor 
3D akcelerace 
Aplikace pro snímání obrazovky 
Živá tapeta na ploše (video) 



Rozhraní: 
1x USB (host) 
1x mini USB (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 (5000 mAh) 

 


