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Technologia E Ink® Pearl zwiększająca współczynnik

kontrastu i wydłużająca żywotność baterii.

Opatentowana technologia elektronicznego papieru,

pobiera prąd tylko podczas zmiany strony dzięki

czemu bateria wytrzymuje ok 2-3tygodnie pracy przy

umiarkowanym codziennym użytkowaniu.

Obsługuje najpopularniejsze formaty e-booków

Możliwość słuchania muzyki podczas czytania książek

Funkcja przeglądania zdjęć

Możliwość zmiany rozmiaru czcionek

Supercienka obudowa, tylko 6mm

Technologia E Ink® Pearl,

to przejrzysty e-papier

E Ink®

Właściwości
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Wbudowana pamięć flash 2GB

Obsługa plików graficznych: BMP, GIF, JPG

Obsługa plików muzycznych: AAC, FLAC, OGG, MP3, WAV, WMA

Obsługa plików tekstowych:

Menu w języku polskim

Wbudowane dwa głośniki

Wbudowany akumulator litowo-polimerowy

" ekran w technologii E-Ink®

Rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli

Procesor Allwinner E200

DRM (e-pub, PDF), FB2, TXT, mobi, html, PDB, RTF

Ron najwidoczniej zrozumiał, że wpędził Harry'ego

w kłopoty, bo już więcej nie zadzwonił. Nie było też żad-

nych wiadomości od Hermiony Granger, która również

należała do grona jego najlepszych przyjaciół w

Hogwarcie. Harry podejrzewał, że to Ron ją ostrzegł, żeby

nie dzwoniła, a szkoda, ponieważ rodzice Hermiony,

najinteligentniejszej czarownicy w klasie Harry'ego, byli

mugolami, więc musiała dobrze wiedzieć, jak się korzysta

z telefonu, no i miała dość rozsądku, by na wstępie nie

palnąć, że też jest uczennicą Hogwartu.
Tak więc Harry nie miał żadnej wiadomości od swych

przyjaciół czarodziejów przez pięć długich tygodni i to lato

zapowiadało się prawie równie podle, jak poprzednie.

Tylko jedno można było zapisać na plus: po uroczystym

przyrzeczeniu, że nie będzie używał swojej sowy Hedwigi

do wysyłania listów do któregokolwiek ze swoich

przyjaciół, pozwolono mu ją wypuszczać z domu w nocy.

Wuj Vernon uległ jego prośbom, bo harmider, jaki

wyprawiała Hedwiga, kiedy była zamknięta w klatce przez

całą dobę, był nie do zniesienia.
Harry skończył pisać o czarownicy Wendelinie i przez

chwilę nasłuchiwał. Ciszę nocy przerywało tylko odległe

chrapanie jego wyjątkowo tłustego kuzyna, Dudleya.

„Musi być już późno", pomyślał, czując piasek pod

powiekami. „Skończę wypracowanie jutro w nocy..."
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