Lenovo™ Smart aSSiStant S amazon® aLexa®

CHYTRÝ ASISTENT PRO VÁŠ DOMOV

Mít Lenovo Smart Assistant s Amazon® Alexa® je jako mít vlastního digitálního asistenta přímo
u sebe doma. Tento hlasem ovladatelný HD reproduktor disponuje hlasovou službou Amazon®
Alexa® Voice s mikrofony s velkým dosahem a je zde vždy, když ho potřebujete. Chcete vědět, jaký
je stav ranní dopravy? Zapomněli jste objednat knihu přes Amazon®? Chcete si poslechnout vaši
oblíbenou muziku? Jednoduše to řekněte systému Alexa®. Má pro vás odpověď na všechno a
zjednoduší vám život. Navíc vám může pomoc i na dálku s aplikací Amazon® Alexa®, kterou
můžete stáhnout pro Android™ a iOS.

stant
Ovládání hlasem
Lenovo Smart Assistant disponuje
Amazon® Alexa® a byl stvořen, aby
vám pomohl splnit každodenní
úkoly. Díky mikrofonům s velkým
dosahem a omezením okolního hluku
vás Smart Assistant může zřetelně
slyšet a lépe vám pomůže. Navíc je
plně přizpůsobitelný a disponuje
přístupem do knihovny Alexa Skills.

Maximální pohodlí
Snadno ovládejte všechna vaše
chytrá zařízení pomocí hlasu. Smart
Assistant je dostupný ve více
barvách a disponuje jednoduchým
přístupem pro více uživatelů.
Dokonale tak ladí s vaším domovem.
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Vaše oblíbená hudba ve
vysoké kvalitě
Lenovo Smart Assistant je hlasem
ovládaný HD reproduktor s 5W
výškovými reproduktory a 10W
basovým reproduktorem.
Vychutnejte si pohlcující hudební
zážitek s Harman Kardon®
Edition . K dispozici v černé barvě
s přídavnou 2" zvukovou dutinou
pro jasnější výšky a hlubší basy
reproduktoru.

Aplikace pro vzdálené
oládání
Buďte vždy ve spojení s vaším
domovem, dokonce i když jste na
cestách. Aplikace Amazon® Alexa®
vám dává plný přístup
ke službám Amazon Alexa® Voice
ať jste kdekoliv. Snadno nastavujte
připomínky, vytvářejte nákupní
seznamy, ovládejte chytrá zařízení
a mnohem víc.
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ons
procesor

Intel® Celeron® N3060

Velikost

1.5 L

Hmotnost

Začíná na 0.76 kg

Vstupy pro mikrofon

6 + 2 mikrofony, Far Field, >5M, 360°
1 x 5W Tweeter + 1 x 10W Woofer

Hlasová služby

Alexa® Voice Service
2 GB DRAM

Úložiště

8 GB

Připojení

WLAN
: 1 x 1 WiFi 802.11n
Bluetooth®: Bluetooth® 4.0

Tlačítka

• 1 x Trigger Button
• 1 x Volume Control

Barvy

• Světle šedá
• Černá
• Oranžová
• Modrá
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