Lenovo™ TAB3 7 Essential

Výjimečný tablet. Neuvěřitelná cena.
Nejvýhodnější tablet na trhu.
Užijte si zábavu a pohodlí se skvělým tabletem za překvapivě příznivou cenu. TAB3 disponuje vynikajícím 7" IPS
displejem a je poháněn čtyřjádrovými procesory 1.3 GHz, má paměť o velikosti až 16 GB, microSD™ úložiště,
vestavěnou GPS a WiFi1 a přední a zadní fotoparáty pro okamžité sdílení fotografií a skvělých selfie. Chatujte,
nakupujte, fotografujte a sdílejte po celý den bez potřeby dobíjet váš tablet.

PROČ KOUPIT LENOVO™ TAB3 7 ESSENTIAL

Vynikající obrázky
a videa

Dva skvělé
fotoaparáty

7" (1024x600) IPS displej
zobrazí fotografie, obrázky
a filmy ve výjimečné kvalitě.

Použijte přední fotoaparát
pro perfektní selfie fotografie
a hned je sdílejte. 2MPx
zadní fotoaparát zachytí
brilantní videa
a fotografie.
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3G volitelné.
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Vynikající GPS

Neuvěřitelná výdrž

Vyjeďte na výlet! Vezměte s
sebou váš TAB3 tablet
se zabudovanou GPS,
abyste se neztratili.

Užijte si až 10hodinovou
výdrž baterie na jedno nabití!
Můžete hrát hry, sledovat
filmy nebo pracovat po celý
den. S váhou pouhých 300 g
můžete vzít svůj tablet
opravdu kamkoliv.

Lenovo™ TAB3 7 Essential
SPECIFIKACE
DESIGN
113 mm

9.9 mm

Integrovaná kamera

Displej
Velikost
Typ

Zadní
2 MPix

: 7" (1024x600)
: IPS

190 mm

Přední
0.3 MPix

Hmotnost:

Barva

Senzory

Ebenově černá

G-Senzor

300 g

Operační systém

SIM

WiFi : Android™ 5.02 3G :

Typ

Android™ 5.12

Sloty : Jeden

VÝKON

PŘIPOJENÍ

SOFTWARE

Procesor

UMTS (3G) : B 1/2/5/8

Nainstalované aplikace4

Čtyřjádrový procesor MediaTek
MT8127/MT8321 1.3GHz

GSM (2G) : B 2/3/5/8

Zvuk

WLAN

• McAfee® Security
• Lenovo™ SHAREit
• Lenovo™ SYNCit

Dolby Audio

Bluetooth® : Bluetooth® 4.0

®

Paměť

: Micro SIM

: 21 Mbps
: WiFi1 a Built-in GPS

: 1 GB

Vnitřní úložiště
: až 16 GB
Rozšiřitelná paměť : až 64 GB microSD™

Baterie3
: 3450 mAh
: až 10 hodin
3G volitelné.
Budoucí OTA pro Android™ M.
3
Výdrž baterie (a doba dobíjení ) se bude lišit v závislosti na
mnoha faktorech včetně nastavení systému a způsobu
používání.
4
Pro Row SKU.
1
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

CO JE V BALENÍ
•
•
•
•

Tablet
Adaptér
USB kabel
Uživatelská
příručka

Multi-position
ochranný
kryt

CHCETE VÍC?

TAB3 ř ada
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