
 

 

Philips
Izklaides planšetdators

17,8 cm (7 collu) LCD
8 GB

PI3100Z2
Viegls planšetdators izklaidei ceļā!

Darbojas ar Android™ 4.1 (JellyBean)
Ņemiet Philips izklaides planšetdatoru sev līdzi, lai kur jūs dotos. Izbaudiet filmas, mūziku un tīmekļa 
sērfošanu iepriekš nepieredzētā kvalitātē. Šis Google sertificētais Android 4.1 planšetdators sniedz 
satriecošu video un audio, pateicoties FullSound un spilgtam LCD displejam.

Neliels, taču daudzpusīgs
• Dual Core 1,5 GHz procesors ātrai un nevainojamai darbībai
• Īpaši viegls un kompakts ērtai izmantošanai

Ļaujieties nebeidzamai izklaidei
• 17,8 cm (7") TFT krāsu LCD ekrāns
• Baudiet filmas 16:9 platekrāna formātā
• Fullsound, lai nodrošinātu izcilu mūzikas skanējumu

Piekļūstiet vienmēr izklaidējošu aplikāciju pasaulei
• Google sertificēta un Android™4.1 platforma vislabākajai tīmekļa pārlūkošanai
• Google Play, lai piekļūtu tūkstošiem aplikāciju un spēļu
• Ātrdarbības Wi-Fi ātrai interneta piekļuvei un aplikāciju lejupielādei



 Īpaši viegls un kompakts
Īpaši viegls un kompakts ērtai izmantošanai

16:9 ekrāns

16:9 platekrāna malu attiecība ir universāla un 
augstas izšķirtspējas digitālā televizora 
standarts. Standarta 16:9 malu attiecība 
nodrošina video parādīšanu bez joslām attēla 
augšdaļā un apakšā, kā arī neietekmē kvalitāti, 
kuru parasti bojā mērogošana, mainot attēlu, 
lai to ietilpinātu cita lieluma ekrānā.

Fullsound™ - planšetdators

Philips novatoriskā FullSound tehnoloģija 
uzticami atjauno saspiesta MP3 mūzikas faila 
skaņas detaļas, to bagātinot un pilnveidojot, lai 
jūs varētu baudīt patiesi aizraujošu mūziku bez 
izkropļojumiem. Izmantojot audio 
pēcapstrādes algoritmu, FullSound apvieno 
Philips atzīstamo pieredzi mūzikas atveidē ar 
jaunākās paaudzes digitālo signālu procesora 
(DSP) jaudu. Rezultāts ir pilnīgāka zemās 
frekvences skaņa ar dziļāku un iespaidīgāku, 
pastiprinātāku balss un instrumentu skanējuma 
dzidrumu un bagātīgākām detaļām. Atklājiet no 
jauna saspiestās MP3 mūzikas dzīvo skaņu, kas 
iepriecinās dvēseli un aizraus jūs dejā.

Google sertificēta un Android™4.1
Google sertificēta un Android™4.1 platforma 
vislabākajai tīmekļa pārlūkošanai

Ātrdarbības Wi-Fi
Ātrdarbības Wi-Fi ātrai interneta piekļuvei un 
aplikāciju lejupielādei

Dual Core 1,5 GHz procesors
Dual Core 1,5 GHz procesors ātrai un 
nevainojamai darbībai

Google Play
Baudiet lieliskas aplikācijas no Google Play. 
Vienkārši noklikšķiniet uz ikonas savā 
planšetdatorā, lai izveidotu savienojumu ar 
Google Play, izmantojot Wi-Fi, un sāciet 
meklēt aplikācijas, ko publicējuši uzticami 
trešās puses izstrādātāji. Lejupielādējiet spēles, 
rīkus un e-grāmatas vai aplikācijas, lai 
personalizētu savu planšetdatoru - bez maksas 
vai par nelielu samaksu. Vienkārši lietojamais 
un saprotami izkārtotais interfeiss sniedz 
iespēju intuitīvi pārlūkot aplikācijas, kuras 
iespējams kārtot pēc novērtējuma, kategorijas 
vai popularitātes. Lejupielādējiet aplikācijas tieši 
planšetdatorā un sāciet tās lietot nekavējoties. 
Planšetdators, kas padara dzīvi ceļā par 
aizraujošu piedzīvojumu.
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Attēls/displejs
• Ekrāna izmērs pa diagonāli: 7 colla / 17,8 cm 
• Izšķirtspēja: 1024(w)x600(h)x3(RGB)
• Displeja ekrāna veids: LCD TFT
• Displeja krāsas: 16 miljoni
• Malu attiecība: 16:9
• Skārienjutīgs panelis: 5 punkti
• Fona apgaismojums

Skaņa
• Iebūvēti skaļruņi: Jā, mono
• Izejas jauda: 0,6 W
• Frekvences reakcija: 20 - 20 kHz (austiņām)
• Signāla un trokšņa attiecība: > 70 dB(A)
• THD: 1% pie 1 kHz
• Skaņas pastiprinājums: FullSound2
• Skaņas personalizēšana

Video atskaņošana
• H.263: 3GPP konteiners
• MPEG4 SP/ASP: Izšķirtspēja līdz D1 (720x480), 30 

kadri sekundē, bitu ātrums līdz 4 Mbps .avi un .mp4 
konteinerā

• MPEG4/ H.264 HP: Izšķirtspēja līdz D1 (720x480), 
30 kadri sekundē, bitu ātrums līdz 4 Mbps .avi un 
.mp4 konteinerā

• WMV9: Izšķirtspēja līdz D1 (720x480), 30 kadri 
sekundē, bitu ātrums līdz 3 Mbps .wmw konteinerā

Audio atskaņošana
• MP3 bitu ātrums: 8 - 320 kbps un VBR
• Saspiešanas formāts: MP3, 3GPP, AAC, AMR-NB, 

AMR-WB, FLAC, MIDI, Ogg Vorbis, WAV
• ID3 tagu atbalsts: Dziesmas nosaukums un 

izpildītājs
• MP3 paraugu ātrums: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 

44,1, 48 kHz
• WMA bitu ātrums: 5-192 kbps
• WMA paraugu ātrums: 8, 11,025, 16, 22,05, 32, 

44,1, 48 kHz

Kameras
• Uz priekšu vērsta kamera: 0,3 MP

Savienojamība
• Bezvadu LAN: 802.11 b/g/n
• HDMI: Mini
• SD/MMC kartes slots: Micro SD kartes slots 

(atbalsta līdz 32 GB)
• USB: Ātrdarbīgs Micro USB savienojums
• Austiņu ligzda: 3,5 mm stereo austiņas
• Līdzstrāvas ieeja: 5 V, 2 A

Lietošanas komforts
• Baterijas lādēšanas indikators: Lietotāja interfeisā
• Izlādēta akumulatora indikators
• Atsevišķas skaļuma vadīklas
• Jaunināms programmu nodrošinājums
• G-sensor
• SuperScroll
• Tastatūras bloķēšana

Piederumi
• AC/DC Adapteris: Ieeja: AC 100-240 V/0,5 A, 

izeja: DC 5 V/2 A
• Īsa lietošanas pamācība
• USB vads: Jā, USB-Micro USB vads

Strāvas padeve
• Akumulatora tips: Iebūvēta baterija, LI polimēru
• Bateriju kalpošanas ilgums: Līdz 3 h ilga video 

atskaņošana (WiFi izsl.)
• Baterijas jauda: 3000 mAh
• Uzlādējams: Jā, izmantojot USB

Izmēri
• Galvenās kartona kastes izmēri: 

207 x 47 x 132 mm
• Lielo kartona kastu skaits: 5
• Lielās kartona kastes svars: 2,02 kg
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

196,5 x 122,6 x 9,9 mm
• Produkta svars: 0,285 kg
• Iesaiņojuma veids: D-kaste
• Iepakojuma izmēri (P x A x Dz): P207 x Dz132 x 

A47 mm

Audio tveršana
• Iebūvētais mikrofons: mono
• Balss ierakstīšana: Jā, AMR
• Audio failu formāts: AMR

Ekoloģiskās specifikācijas
• Lodēts produkts, nesatur svinu

Operētājsistēma
• Android 4.1 (Jelly Bean)

Nekustīgo attēlu atskaņošana
• Attēlu saspiešanas formāts: BMP, GIF, JPEG, PNG
• Slaidrāde

Uzglabāšanas medijs
• Iebūvētā atmiņa (RAM): 1 GB RAM, 8 GB lietotāja 

atmiņa
• Iebūvētās atmiņas tips: NAND Flash

Sistēmas prasības
• Interneta pieslēgums: Jā (programmatūras 

jaunināšanai un piekļuvei atbalsta dokumentācijai)
• PC OS: Windows XP (SP3)/Vista/7
• Brīvs USB ports
• Windows Media Player: 11 vai jaunāka versija

Iepriekš ielādētās aplikācijas
• AccuWeather
• Blogger
• Kamera
• Chrome pārlūkprogramma
• Currents
• Deezer
• Docs/ Drive
• Earth
• ES File Explorer
• Galerija
• Gmail™
• Google Maps™
• Google Play store
• Google Search™
• Google Talk™
• Google Translate
• Google Voice Search
• Google+
• Keep
• Orkut
• Mūzikas atskaņošana
• SimplyShare
• Tīmekļa pārlūks
• YouTube™

Iesaiņojuma izmēri
• EAN: 87 12581 70726 2
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

20,7 x 4,7 x 13,2 cm
• Bruto svars: 0,68 kg
• Neto svars: 0,44 kg
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: paraugs
• Taras svars: 0,24 kg
• Plauktā novietošanas veids: paraugs

Ārējā kartona kaste
• Bruto svars: 3,62 kg
• GTIN: 1 87 12581 70726 9
• Outer carton (L x W x H): 25,2 x 15 x 22,8 cm
• Neto svars: 2,20 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 5
• Taras svars: 1,42 kg

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

19,6 x 1 x 12,5 cm
• Svars: 0,279 kg
•
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* Atkārtoti uzlādējamām baterijām ir ierobežots uzlādes ciklu skaits, 
un pēc kāda laika tās ir jānomaina. Baterijas kalpošanas laiks atkarīgs 
no lietojuma un iestatījumiem.

* Baterijas kalpošanas laiks atkarīgs no lietojuma un iestatījumiem.
* Baterijas atskaņošanas ilgums ir aptuvens, un tas var mainīties 

atkarībā no ierīces stāvokļa. Lai palielinātu baterijas kalpošanas laiku, 
lietotājam līdz minimumam jāiestata šķidro kristālu displeja fona 
gaisma, jāizmanto austiņas (nevis iebūvētos skaļruņus), jāklausās 
vidējā skaļuma līmenī un atskaņotājs jāizmanto istabas temperatūrā.

http://www.philips.com

