TABLET PC
Evolution X2 8

8.0
inch

PROCESOR DUAL CORE

1.5GHZ
Wbudowana pamięć

FLASH 4GB
Wbudowany moduł Bluetooth

Flip cover
w zestawie

Dual-core
1.5GHz

Matryca IPS
1024 x 768 pikseli
Wysoko kontrastowa matryca
(In-Plane Switching) pozwala
na to, aby obraz pozostawał
dobrze widoczny zarówno
w pomieszczeniach zamkniętych,
jak i na zewnątrz

Wydajny
Wydajny2-rdzeniowy
procesor 2-rdzeniowy
procesor
Rockchip
1,5GHz
RK3066
zapewnia
1,5GHz zapewnia
niezwykle
szybką
niezwykle
i płynną
szybką
reakcję
i płynną
tabletu
reakcję
na
tabletu na Twoje działania
działanie

RAM 1GB
FLASH 4GB
16GB

AKCELERATOR 3D

Wydajna pamięć RAM,
to komfort pracy z tabletem

Wysoko wydajny 2-rdzeniowy
4-rdzeniowy układ grafiki 3D Vivante
układ grafiki 3D pozwala
Gc1000 pozwala na uruchomienie
na uruchomienie większości
większości nowych gier 3D
nowych gier 3D dostępnych
dostępnych w Google Play
w Google Play

MULTIMEDIA
Oglądaj pliki wideo
w wysokiej rozdzielczości na
ekranie tabletu.
Twoja muzyka i zdjęcia zawsze
pod ręką

Pamięć wewnętrzna Flash
zapewnia szybki dostęp do
aplikacji i naszych plików

BLUETOOTH
Wbudowany moduł umożliwia
bezprzewodową komunikację

Android 4.2
Jelly Bean

2 Kamery
Wbudowane dwie kamery
(2,0 i 0,3 Mpix), pozwolą
Ci zrobić zdjęcia, a także
umożliwią prowadzenie
wideorozmów

Android Jelly Bean 4.2
to co niespotykana dotąd
płynność i szybkość
działania systemu

Slot microSD

Wi-Fi

Idealne miejsce do
zainstalowania
dodatkowej mapy
lub dogrania
plików multimedialnych

MULTI-TOUCH
5-punktowy MULTI-TOUCH dzięki
czemu ekran reaguje nawet na
delikatne muśnięcia, rozumie
dotyk kilku palców przyłożonych
jednocześnie, czyli np.
'uszczypnięcie’ zmniejsza obraz,
a rozsunięcie palców- powiększa go

Bezprzewodowa karta
802.11b/g/n zapewnia
połączenie internetowe,
dostęp do stron www
i poczty e-mail

Zasilanie

Wytrzymały akumulator 3800mAh
zapewnia do 6 godzin pracy, to dość
czasu na oglądanie filmów
i słuchanie muzyki

Specyfikacja techniczna:
» Ekran
Pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 7,85"
Rozdzielczość 1024 x 768pikseli
Matryca typu IPS
Obsługa MULTI-TOUCH
Czujnik wykrywający zmiany położenia urządzenia

» Procesor

» Multimedia
Wbudowany aparat 2Mpx
Kamera do wideorozmów 0,3Mpx
Odtwarzacz plików audio (pliki MP3/WMA)
Odtwarzanie plików wideo w rozdzielczościach do1080p
(pliki MP4/ASF/WMV/AVI/DIVX)
Przeglądarka zdjęć (pliki BMP/JPG/GIF/PNG)
Czytnik książek elektronicznych zapisanych w różnych
formatach, np. html, pdf, rtf

CPU: Dual-core 1,5GHz
2-rdzeniowy układ grafiki 3D

» Opcje dodatkowe
» System operacyjny
Android 4.2 Jellybean z polską wersją językową

» Transmisja danych
Bluetooth
Wbudowana karta bezprzewodowa Wi-Fi 802.11b/g/n
USB 2.0

Obsługa poczty e-mail
Możliwość instalowania aplikacji z plików APK,
Dostęp do internetowych stacji telewizyjnych oraz materiałów
podcastowych, odtwarzania radia internetowego

» Zasilanie
Akumulator litowo-polimerowy o pojemności 3800mAh

» Złącza
» Pamięć
Wbudowana pamięć flash 4GB
Pamięć operacyjna RAM 1GB DDR3
Pamięć zewnętrzna microSD, obsługa kart do 32GB

Slot na karty pamięci microSD
Gniazdo słuchawkowe
Złącze micro USB

