
 

 

„Philips“
Pramogoms skirtas 
planšetinis kompiuteris

17,8 cm (7 in) LCD
8 GB

PI3900B2
Mėgaukitės lengvumu ir nesibaigiančiomis pramogomis keliaudami!
Su „Android™ 4.1“ (JellyBean)
Pasiimkite pramogoms skirtą „Philips“ planšetinį kompiuterį bet kur. Mėgaukitės filmais, muzika ir 
naršykite internete kaip niekada anksčiau. Dėl „FullSound“ technologijos ir ryškaus IPS LCD ekrano 
šis „Google“ sertifikuotas „Android 4.1“ planšetinis kompiuteris atkuria stulbinamą vaizdą ir garsą.

Mažas, bet universalus
• Dviejų branduolių 1,5 GHz procesorius greitam ir sklandžiam darbui
• Lengvas it plunksna ir itin kompaktiškas, kad būtų lengva naudoti
• Integruotas GPS navigacijai, socialiniai tinklai ir žaidimai

Apsupkite save nesibaigiančiomis pramogomis
• Ryškus 7? IPS LCD – nepriekaištinga vaizdo kokybė žiūrint bet kuriuo kampu
• Mėgaukitės filmais 16:9 plačiaekranio vaizdo formatu
• „Fullsound“ – suteikite planšetinio kompiuterio muzikos įrašams naujos gyvybės
• „Bluetooth“ stereo – mėgaukitės muzika be jokių laidų

Prisijunkite prie neišsenkančių pramogų programų pasaulio
• „Google“ sertifikuota „Android™4.1“ platforma tinkamiausia naršant po internetą
• „Google Play“ – tūkstančiai programų ir žaidimų
• Spartus „Wi-Fi“ – greita prieiga prie interneto ir programų atsisiuntimas



 Lengvas it plunksna ir itin kompaktiškas
Lengvas it plunksna ir itin kompaktiškas, kad 
būtų lengva naudoti

Integruotas GPS navigacijai
Integruotas GPS navigacijai, socialiniai tinklai ir 
žaidimai

Ryškus 7? IPS ekranas
Ryškus 7? IPS LCD – nepriekaištinga vaizdo 
kokybė žiūrint bet kuriuo kampu

16:9 ekranas

16:9 plačiaekranio vaizdo kraštinių santykis yra 
standartas, naudojamas visose didelės raiškos 
skaitmeninės televizijos transliacijose. Grotuvo 
16:9 kraštinių santykis suteikia galimybę rodyti 
vaizdą be juostų viršuje ir apačioje 
neprarandant kokybės, kuri suprastėja keičiant 
mastelį ir reguliuojant vaizdą, kad jis tilptų į 
kitokio dydžio ekraną.

„FullSound™“ – planšetinis kompiuteris

Pažangi „Philips FullSound“ technologija tiksliai 
atkuria suglaudintos MP3 muzikos garso 
detales ir stulbinamai praturtina ir patobulina 
garsą, todėl galėsite mėgautis kokybiškais 
muzikos garsais be jokių iškraipymų. 
„FullSound“, veikdama pagal papildomo garso 
apdorojimo algoritmą, sujungia „Philips“ 
muzikos atkūrimo srityje sukauptą patirtį ir 
naujausios kartos skaitmeninių signalų 
procesoriaus darbą. To rezultatas – sodresni 
žemieji dažniai, stipresnis vokalas ir ryškesnis 
instrumentų skleidžiamas garsas, girdima 
kiekviena detalė. Atraskite MP3 muziką iš naujo 
klausydamiesi natūralaus garso, kuris sujaudins 
jus iki sielos gelmių ir privers judėti.

„Bluetooth“ stereomuzika
Jūsų planšetinis kompiuteris palaiko 
„Bluetooth“ srautinį muzikos įrašų perdavimą. 
Belaidžiu ryšiu galite mėgautis aukštos kokybės 
mėgstamų melodijų stereofoniniu garsu, 

sklindančiu iš „Bluetooth“ stereofoninių 
ausinių.

„Google“ sertifikuotas „Android™4.1“
„Google“ sertifikuota „Android™4.1“ 
platforma tinkamiausia naršant po internetą

Spartus „Wi-Fi“
Spartus „Wi-Fi“ – greita prieiga prie interneto 
ir programų atsisiuntimas

Dviejų branduolių 1,5 GHz procesorius
Dviejų branduolių 1,5 GHz procesorius 
greitam ir sklandžiam darbui

„Google Play“
Mėgaukitės puikiomis programomis iš „Google 
Play“. Tiesiog spustelėkite planšetinio 
kompiuterio piktogramą, prisijunkite prie 
„Google Play“ per „Wi-Fi“ ir pradėkite ieškoti 
programų, kurias pateikė patikimi trečiųjų šalių 
teikėjai. Norėdami pritaikyti planšetinį 
kompiuterį pagal savo poreikius, atsisiųskite 
žaidimų, įrankių, el. knygų ar programų 
nemokamai arba pigiai. Naudodamiesi aiškia, 
paprasta sąsaja galėsite naršyti po programas, 
kurias galima surūšiuoti pagal įvertinimą, 
kategoriją ar populiarumą. Atsisiųskite 
programas tiesiai į planšetinį kompiuterį ir 
iškart pradėkite jomis naudotis. Su planšetiniu 
kompiuteriu galėsite leistis į nepakartojamų 
įspūdžių kelionę.
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Operacinė sistema
• „Android 4.1“ (Jelly Bean)

Vaizdas / ekranas
• Ekrano įstrižainės dydis: 7 in / 17,8 cm 
• Skyra: 1024 (p) x 600 (a) x 3 (RGB)
• Ekrano tipas: IPS LCD ekranas
• Ekrano spalvos: 16 milijonų
• Kraštinių santykis: 16:9
• Daugiafunkcis talpinis skydelis: 5 taškai
• Fono apšvietimas

Vaizdo atkūrimas
• H.263: 3GPP failai
• MPEG4 SP/ASP: Iki D1 (720 x 480) skiriamoji geba, 

30 kps, iki 4 Mbps sparta bitais .avi ir .mp4 talpykla
• MPEG4/ H.264 HP: Iki D1 (720 x 480) skiriamoji 

geba, 30 kps, iki 4 Mbps sparta bitais .avi ir .mp4 
talpykla

• WMV9: Iki D1 (720 x 480) skiriamoji geba, 30 kps, 
iki 3 Mbps sparta bitais naudojant .wmw talpyklą

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Vaizdo glaudinimo formatas: BMP, GIF, JPEG, PNG
• Skaidrių peržiūra

Garsas
• Integruoti garsiakalbiai: Taip, monofoninis garsas
• Išvesties galia: 0,6 W
• Dažninė charakteristika: 20–20 kHz (ausinėms)
• Signalo ir triukšmo santykis: > 70 dB (A)
• THD: <1 % esant 1 kHz
• Garsumo gerinimas: „FullSound2“
• Asmeninis garso pritaikymas

Garso atkūrimas
• MP3 sparta bitais: 8–320 kbps ir VBR
• Glaudinimo formatas: MP3, 3 GPP, AAC, AMR-NB, 

AMR-WB, FLAC, MIDI, „Ogg Vorbis“, WAV
• Palaikomos ID3 žymos: Įrašo pavadinimas ir 

atlikėjo vardas
• MP3 diskretizavimo dažnis: 8, 11,025, 16, 22,050, 

24, 32, 44,1, 48 kHz
• WMA sparta bitais: 5–192 kbps
• WMA diskretizavimo dažnis: 8, 11,025, 16, 22,05, 

32, 44,1, 48 kHz

Garso įrašymas
• Integruotas mikrofonas: monofoninis garsas
• Balso įrašymas: Taip, AMR
• Garso failų formatas: AMR

Kameros
• Priekinė kamera: 0,3 MP
• Galinė kamera: 2 MP

Prijungimo galimybė
• Integruotas GPS
• „Bluetooth“
• „Bluetooth“ versija: 2.1+EDR
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, Objektų 

siuntimo profilis (OPP)
• Wireless LAN: 802,11 b/g/n
• HDMI: „Mini“

• SD/MMC kortelių lizdas: „MicroSD“ kortelių lizdas 
(palaiko iki 32 GB)

• USB: Sparti USB mikrojungtis
• Ausinių lizdas: 3,5 mm stereofoninio garso ausinės
• Nuolatinės srovės įvestis: 5 V, 2 A

Patogumas
• Giroskopas
• Girojutiklis
• E-kompasas
• Akumuliatoriaus krovimo indikatorius: Vartotojo 

sąsajoje
• Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius
• Specialūs garsumo reguliatoriai
• Atnaujinama programinė aparatinė įranga
• „Superscroll“
• Klaviatūros užraktas

Maitinimas
• Baterijos tipas: Integruota baterija, Ličio polimerų
• Baterijos eksploatavimo laikas: Vaizdo atkūrimas iki 

4 val. („Wi-Fi“ išjungtas)
• Baterijos talpa: 3 300 mAh
• Pakartotinai įkraunamas: Taip, per USB

Saugojimo laikmena
• Integruotoji atmintis (RAM): 1 GB RAM, 8 GB 

naudotojo atmintis
• Integruoto atminties tipo: „NAND Flash“

Matmenys
• Pagrindinės dėžės matmenys: 250 x 146 x 220 mm
• Dėžučių kiekis: 5
• Dėžutės svoris: 3,2 kg
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

196,5 x 122,6 x 9,9 mm
• Gaminio svoris: 0,285 kg
• Pakuotės tipas: „D-box“
• Pakuotės matmenys (plotis x aukštis x gylis): P 207 

x G 132 x A 47 mm

Priedai
• Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris: Įvestis: AC 

100–240 V / 0,5 A, Išvestis: DC 5 V / 2 A
• Greitos pradžios vadovas
• USB laidas: Taip, „Micro USB“, USB laidas

Ekologiškos specifikacijos
• Gaminio detalės sulituotos nenaudojant švino

Sistemos reikalavimai
• Interneto ryšys: Taip (programinės įrangos versijai 

naujinti ir palaikymo dokumentui pasiekti)
• Operacinė sistema: „Windows XP“ (SP3) / „Vista“ 

/ 7
• Laisvas USB prievadas
• Windows Media Player: 11 ar naujesnė versija

Iš anksto įkeltos programos
• AccuWeather
• Tinklaraštininkas
• Kamera
• „Chrome“ naršyklė
• Aktualijos
• „Deezer“
• „DockStudio“
• Dokumentai / diskas
• Žemė
• ES failų naršyklė
• Galerija
• „Gmail™“
• „Google Maps™“
• „Google Play“ parduotuvė
• „Google Search™“
• „Google Talk™“
• „Google“ vertėjas
• „Google“ paieška balsu
• Google+
• Keep
• Orkut
• Leisti muziką
• SimplyShare
• Žiniatinklio naršyklė
• „YouTube™“

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 3,71 kg
• GTIN: 1 87 12581 70171 7
• Outer carton (L x W x H): 25,2 x 15 x 22,8 cm
• Grynasis svoris: 2,225 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 5
• Pakuotės svoris: 1,485 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

20,7 x 4,7 x 13,2 cm
• EAN: 87 12581 70171 0
• Bendras svoris: 0,695 kg
• Grynasis svoris: 0,445 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kintamas
• Pakuotės svoris: 0,25 kg
• Išdėstymo tipas: Kintamas

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

19,6 x 1 x 12,5 cm
• Svoris: 0,33 kg
•
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Specifikacijos
Pramogoms skirtas planšetinis kompiuteris
17,8 cm (7 in) LCD 8 GB

* Įkraunamas baterijas įkrauti ir iškrauti galima ribotą skaičių kartų, 
tada jas reikia keisti. Baterijos eksploatavimo laikas ir įkrovimo 
skaičius priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.

* Baterijos eksploatavimo laikas priklauso nuo naudojimo būdo ir 
nustatymų.

* Atkūrimo laikas naudojant bateriją yra apytikslis ir priklauso nuo 
naudojimo sąlygų. Jei norite pailginti baterijos eksploatavimo laiką, iki 
minimumo sumažinkite LCD fono apšvietimą, prijunkite ausines 
(nenaudokite integruotų garsiakalbių) ir klausykitės vidutiniu 
garsumu, gaminį naudokite esant kambario temperatūrai.

http://www.philips.com

