
 

 

Philips
Tablet

17,8 cm (7") LCD
8 GB

PI3105W2
Žite. Pracujte. Hrajte sa.

S podporou systému Android™ 4.2 (JellyBean)
Noste tento ľahký tablet značky Philips vždy a všade so sebou. S jasným displejom 
pre intenzívnejší divácky zážitok a rýchlym procesorom si vychutnáte bezchybné 
pripojenie, produktivitu aj zábavu kdekoľvek.

Malý, ale mnohostranný
• Ľahký ako pierko a mimoriadne kompaktný na bezproblémovú manipuláciu
• Dvojjadrový 1,2 GHz procesor na rýchle a plynulé používanie

Ponorte sa do sveta nikdy nekončiacej zábavy
• 17,8 cm (7”) farebný LCD displej TFT
• Vychutnajte si filmy v širokouhlom formáte 16:9

Vstúpte do sveta nekonečne zábavných aplikácií
• Certifikácia Google a platforma Android™ 4.2 pre najlepšie surfovanie na webe
• Google Play otvára bránu k tisícom aplikácií a hier
• Vysokorýchlostné pripojenie Wi-Fi umožňuje rýchly prístup na internet a preberanie aplikácií



 Ľahký ako pierko a mimoriadne 
kompaktný
Ľahký ako pierko a mimoriadne kompaktný na 
bezproblémovú manipuláciu

Obrazovka formátu 16:9

Širokouhlý pomer strán formátu 16:9 
predstavuje štandard pre univerzálne televízne 
vysielanie aj digitálne televízne vysielanie vo 
vysokom rozlíšení. Štandardný pomer strán 

16:9 prináša zobrazenie bez pásov vo vrchnej a 
spodnej časti obrazu a bez straty kvality, ktorá 
vyplýva z úpravy alebo zmeny obrazu na 
obrazovke inej veľkosti.

Vysokorýchlostné pripojenie Wi-Fi
Vysokorýchlostné pripojenie Wi-Fi umožňuje 
rýchly prístup na internet a preberanie aplikácií

Google Play
Využite skvelé aplikácie z obchodu Google 
Play. Stačí kliknúť na ikonu vo vašom tablete a 
pripojíte sa na lokalitu Google Play cez Wi-
Fi. Tu môžete začať hľadať aplikácie 
publikované dôveryhodnými nezávislými 
poskytovateľmi. Prevezmite hry, nástroje a 
elektronické knihy alebo aplikácie, pomocou 
ktorých si prispôsobíte svoj tablet – bezplatne 
alebo za malú sumu. Prehľadné rozhranie s 

jednoduchou obsluhou umožňuje intuitívne 
prehľadávať aplikácie, ktoré možno usporiadať 
podľa hodnotenia, kategórie alebo popularity. 
Prevezmite aplikácie priamo do tabletu a hneď 
ich používajte. Tento tablet zmení život na 
cestách na púť plnú zábavy.

17,8cm/7” far. LCD displej TFT
17,8 cm (7”) farebný LCD displej TFT

Certifikácia Google a Android™ 4.2
Certifikácia Google a platforma Android™ 4.2 
pre najlepšie surfovanie na webe

Dvojjadrový 1,2 GHz procesor
Dvojjadrový 1,2 GHz procesor na rýchle a 
plynulé používanie
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Hlavné prvky
Tablet
17,8 cm (7") LCD 8 GB
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Zabudovaný procesor
• CPU: 1,2 GHz dvojjadrový procesor

Obraz/Displej
• Uhlopriečka: 7 palec / 17,8 cm 
• Rozlíšenie: 1024 (Š) x 600 (V) x 3 (RGB)
• Typ obrazovky: LCD TFT
• Farby displeja: 16 miliónov
• Pomer strán: 16:9
• Viacdotykový kapacitný panel: 5 bodov
• Podsvietenie: áno

Zvuk
• Vstavané reproduktory: Áno, Mono
• Výstupný výkon: 0,6 W
• Frekvenčná odozva: 20 – 20 kHz (pre slúchadlá)
• Odstup signálu od šumu: > 70 dB(A)
• THD: 1 % pri 1 kHz
• Zlepšenie kvality zvuku: FullSound2
• Osobné prispôsobenie zvuku: áno

Prehrávanie videa
• H.263: Kontajner 3GPP
• MPEG4 SP/ASP: Rozlíšenie až D1 (720 x 480), 

30 sn./s, dátové toky až 4 Mbit/s v kontajneroch 
.avi a .mp4

• MPEG4/ H.264 HP: Rozlíšenie až D1 (720 x 480), 
30 sn./s, dátové toky až 4 Mbit/s v kontajneroch 
.avi a .mp4

Prehrávanie zvuku
• Rýchlosti prenosu MP3: 8 – 320 kbit/s a VBR
• Formát kompresie: MP3, 3GPP, AAC, AMR-NB, 

AMR-WB, FLAC, MIDI, WAV
• Podpora ID3 označenia: Názov skladby a meno 

interpreta
• Vzorkovacia frekvencia MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 

24, 32, 44,1, 48 kHz
• Rýchlosť prenosu WMA: 5-192 kb za sekundu
• Vzorkovacie frekvencie WMA: 8; 11,025; 16; 

22,05; 32; 44,1; 48 kHz

Kamery
• Predná kamera: 0,3 MP

Pripojiteľnosť
• Bezdrôtové LAN: 802.11 b/g/n
• Zásuvka karty SD/MMC: Zásuvka na kartu Micro 

SD (podpora až do 32 GB)
• USB: Vysokorýchlostný micro USB
• Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne slúchadlá
• DC vstup: 5 V, 2 A (cez konektor Micro USB)

Vybavenie a vlastnosti
• Indikácia nabíjania batérie: Na používateľskom 

rozhraní
• Indikácia slabej batérie: áno
• Vyhradené ovládanie hlasitosti: áno
• Aktualizovateľný firmware: áno
• Gravitačný snímač: áno
• Superscroll: áno
• Uzamknutie obrazovky: áno

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC: Vstup: AC 100 – 240 V/0,5 A, 

výstup: DC 5 V/2 A
• Stručná príručka spustenia: áno

Príkon
• Typ batérie: Vstavaná batéria, LI-Polymér
• Životnosť batérie: Maximálne 3 hod. prehrávania 

videa v zariadení (Wi-Fi vypnuté)
• Kapacita batérií: 3 000 mAh
• Nabíjateľná: áno, Áno, prostredníctvom USB

Rozmery
• Rozmery hlavnej lepenky: 207 x 47 x 132 mm
• Množstvo hlavnej lepenky: 5
• Hmotnosť hlavnej lepenky: 2,02 kg
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

196,5 x 122,6 x 9,9 mm
• Hmotnosť výrobku: 0,285 kg
• Typ balenia: D-box
• Rozmery balenia (ŠxVxH): 207 (Š) x 132 (H) x 47 

(V) mm

Audio záznam
• Vstavaný mikrofón: Monofónny
• Nahrávanie hlasu: áno, AMR
• Formát audio súboru: AMR

"Green" špecifikácie
• Bezolovnatý spajkovaný produkt: áno

Operačný systém
• Android 4.2 (Jelly Bean): áno

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie obrázkov: BMP, GIF, JPEG, 

PNG
• Prezentácia: áno

Pamäťové médium
• Vstavaná pamäť (RAM): 1 GB RAM/8 GB Flash
• Typ pamäte: Pamäť NAND Flash

Systémové požiadavky
• Pripojenie na Internet: Áno (na aktualizáciu 

softvéru a prístup k dokumentom podpory)
• Operačný systém počítača: Windows XP (SP3)/

Vista/7
• Voľný port USB: áno
• Windows Media Player: 11 alebo vyššia verzia

Predinštalované aplikácie
• AccuWeather: áno
• Blogger: áno
• Fotoaparát: áno
• Prehliadač Chrome: áno
• Deezer: áno
• Docs/Drive: áno
• Earth: áno
• ES File explorer: áno
• Galéria: áno
• Gmail™: áno
• Google Maps™: áno
• Obchod Google Play: áno
• Google Search™: áno
• Google Talk™: áno
• Prekladač Google: áno
• Google Voice search: áno
• Google+: áno
• Keep: áno
• Orkut: áno
• Prehrať hudbu: áno
• Webový prehľadávač: áno
• YouTube™: áno
• Kingsoft Office: áno

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 3,12 kg
• GTIN: 1 48 95185 60076 2
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 30,8 x 23 x 15,8 cm
• Hmotnosť netto: 2,2 kg
• Počet používateľských balení: 5
• Hmotnosť obalu: 0,92 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 20,8 x 12,3 x 5,5 cm
• EAN: 48 95185 60076 5
• Hmotnosť brutto: 0,55 kg
• Hmotnosť netto: 0,44 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Displej
• Hmotnosť obalu: 0,11 kg
• Typ policového umiestnenia: Položenie

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

19,2 x 0,99 x 11,5 cm
• Hmotnosť: 0,32 kg
•
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* Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov a bude 
ich prípadne potrebné vymeniť. Životnosť batérie a počet nabíjacích 
cyklov závisí od používania a nastavení.

* Životnosť batérie závisí od používania a nastavení.
* Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa meniť 

podľa podmienok použitia. Na optimalizáciu výdrže batérie by mal 
používateľ prepnúť podsvietenie LCD na minimum, pripojiť 
slúchadlá (nie zabudované reproduktory), počúvať pri strednej 
hlasitosti a používať zariadenie pri izbovej teplote.

http://www.philips.com

