
 

 

Philips
Tablet

LCD de 17,8 cm (7")
8 GB

PI3900B2X
Diversão sem fim que acompanha você! Leve!
Equipado com Android™ 4.1 (JellyBean)
Leve o tablet da Philips onde quer que você vá. Desfrute de filmes, músicas e navegação 
na Web como você nunca viu antes. Este tablet com Android 4.1 certificado pelo Google 
fornece vídeo e áudio incríveis graças ao FullSound e à tela LCD IPS nítida.

Versátil
• Processador dual core de 1,5 GHz para uma experiência de usuário rápida e simples
• Levíssimo e ultracompacto para fácil manuseio
• GPS integrado para navegação, redes sociais e jogos

Para se divertir a qualquer momento!
• LCD IPS de 7" nítido para qualidade de imagem superior de qualquer ângulo
• Assista a filmes no formato widescreen 16:9
• FullSound para dar mais vida às músicas em seu Tablet
• Bluetooth estéreo aproveitar músicas wireless

Conecte-se a um mundo infinito de aplicativos para entretenimento
• Plataforma Android™4.1 certificada pelo Google para melhor navegação na Web
• Google Play para acessar milhares de aplicativos e jogos
• Wi-Fi de alta velocidade para acesso rápido à Internet e download de aplicativos



 Levíssimo e ultracompacto
Levíssimo e ultracompacto para fácil manuseio

GPS integrado para navegação
GPS integrado para navegação, redes sociais e 
jogos

Tela IPS de 7" nítida
LCD IPS de 7" nítido para qualidade de imagem 
superior de qualquer ângulo

Tela 16:9

A proporção de imagem widescreen 16:9 é o 
padrão universal para televisão digital de alta 
definição. A proporção de imagem 16:9 nativa 
proporciona uma exibição de vídeos sem 
barras nas partes superior e inferior da tela e 
sem a perda de qualidade típica do 
escalonamento, em que a imagem é alterada 
para se ajustar a um tamanho de tela diferente.

FullSound™ - Tablet

A tecnologia inovadora FullSound da Philips 
restaura com fidelidade os detalhes sonoros de 
músicas compactadas em MP3, enriquecendo-
as substancialmente para uma verdadeira 
imersão musical sem nenhuma distorção. 
Baseado em um programa de pós-
processamento de áudio, o FullSound combina 
o renomado conhecimento da Philips em 
reprodução de músicas com a potência do DSP 
(Processamento de sinal digital) de última 
geração. O resultado são graves mais intensos, 
profundos e com mais impacto, vozes e 
instrumentos mais nítidos e riqueza de 
detalhes. Redescubra suas músicas 
compactadas em MP3 através de um som real, 
que tocará sua alma e tirará seus pés do chão.

Músicas estéreo via Bluetooth
Seu tablet é compatível com transmissão de 
músicas via Bluetooth estéreo. Ele permite que 
você curta de suas músicas favoritas em som 
estéreo de alta qualidade, wireless, de seu 

tablet via fone de ouvido/headset Bluetooth 
estéreo.

Android™4.1 certificado pelo Google
Plataforma Android™4.1 certificada pelo 
Google para melhor navegação na Web

Wi-Fi de alta velocidade
Wi-Fi de alta velocidade para acesso rápido à 
Internet e download de aplicativos

Processador dual core de 1,5 GHz
Processador dual core de 1,5 GHz para uma 
experiência de usuário rápida e simples

Google Play
Desfrute dos excelentes aplicativos da Google 
Play. Basta clicar no ícone em seu tablet para 
conectar-se à Google Play via Wi-Fi e começar 
a procurar aplicativos publicados por 
fornecedores terceirizados de confiança. Faça 
o download de jogos, ferramentas e e-books 
ou de aplicativos para personalizar seu tablet, 
gratuitamente ou por uma pequena quantia. A 
interface clara, fácil de usar permite navegar 
intuitivamente através de aplicativos que 
podem ser organizados de acordo com a 
classificação, categoria ou popularidade. Faça o 
download de aplicativos diretamente em seu 
tablet e desfrute deles instantaneamente. O 
Tablet torna a vida em trânsito em uma viagem 
emocionante.
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Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

19,65 x 12,26 x 0,99 cm
• Peso: 0,285 kg

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 

25,2 x 15 x 22,8 cm
• Peso líquido: 2,20 kg
• Peso bruto: 3,62 kg
• Peso da embalagem: 1,42 kg
• GTIN: 1 87 12581 70248 6
• Número de embalagens para o cliente: 5

Sistema operacional
• Android 4.1 (JellyBean)

Imagem/tela
• Medida diagonal da tela: 7 polegadas / 17,8 cm 
• Resolução: 1024 (l) x 600 (a) x 3 (RGB)
• Tipo de tela: Tela LCD IPS
• Cores da tela: 16 milhões
• Proporção da imagem: 16:9
• Painel capacitivo multitátil: 5 pontos
• Luz de fundo

Reprodução de vídeo
• H.263: Contêiner 3GPP
• MPEG4 SP/ASP: Resolução até D1 (720 x 480), 30 

fps, taxa de transferência de até 4 Mbps em 
contêineres .avi e .mp4

• MPEG4/H.264 HP: Resolução até D1 (720 x 480), 
30 fps, taxa de transferência de até 4 Mbps em 
contêineres .avi e .mp4

• WMV9: Resolução até D1 (720 x 480), 30 fps, taxa 
de transferência de até 3 Mbps em contêiner .wmw

Reprodução de imagem estática
• Formato de compactação de imagens: BMP, GIF, 

JPEG, PNG
• Apresentação de slides

Áudio
• Caixas de som integradas: Sim, mono
• Potência de saída: 0,6 W
• Resposta de frequência: 20 a 20 kHz (para fone de 

ouvido)
• Relação de sinal/ruído: > 70 dB (A)
• THD: <1% a 1 kHz
• Recursos de áudio: FullSound2
• Personalização do som

Reprodução de áudio
• Taxas de bits de MP3: 8 a 320 kbps e VBR
• Formato de compressão: MP3, 3GPP, AAC, AMR-

NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, Ogg Vorbis, WAV
• Suporte a ID3 Tag: Tít.faix./Nome artista
• Taxas de amostragem de MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• Taxas de transferência de WMA: 5 a 192 kbps
• Taxas de amostragem de WMA: 8, 11,025, 16, 

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

Captura de áudio
• Microfone embutido: mono
• Gravação de voz: SIM, AMR
• Formato de arquivo de áudio: AMR

Câmera
• Câmera frontal: 0,3 MP
• Câmera traseira: 2 MP

Conectividade
• GPS integrado
• Bluetooth
• Versão Bluetooth: 2.1 +EDR
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, Perfil de remessa 

de objetos
• Rede local sem fio: 802.11 b/g/n
• HDMI: Mini
• Slot para cartão SD/MMC: Slot para cartão Micro 

SD (suporta até 32 GB)
• USB: Micro USB de alta velocidade
• Tomada do fone de ouvido: Fone de ouvido 

estéreo de 3,5 mm
• Entrada DC: 5 V, 2 A

Praticidade
• Giroscópio
• Sensor G
• E-compass
• Indicação de carregamento da bateria: Na interface 

de usuário
• Indicação de bateria fraca
• Controles de volume exclusivos
• Firmware atualizável
• SuperScroll
• Bloqueio do teclado

Alimentação
• Tipo de bateria: Bateria interna, Polímero de lítio
• Duração das pilhas: Até 4 horas de reprodução de 

vídeo (Wi-Fi desativado)
• Capacidade da bateria: 3.300 mAh
• Recarregável: Sim, via USB

Mídia de armazenamento
• Memória integrada (RAM): 1 GB de RAM, 8 GB de 

memória do usuário
• Tipo de memória integrada: NAND Flash

Dimensões
• Dimensões da caixa master: 250 x 146 x 220 mm
• Quantidade da embalagem: 5
• Peso da caixa de embalagem master: 3,2 kg
• Dimensões do produto (L x A x P): 

196,5 x 122,6 x 9,9 mm
• Peso do produto: 0,285 kg
• Tipo da embalagem: D-box
• Dimensões da embalagem (LxAxP): L 207 x P 132 

x A 47 mm

Acessórios
• Adaptador AC/DC: Entrada: 100 a 240 V CA/0,5 

A, Saída: 5 V DC/2 A
• Guia de início rápido
• Cabo USB: Sim, cabo USB-Micro USB
Especificações ambientais
• Produto com soldas sem chumbo

Requisitos de sistema
• Conexão com a Internet: Sim (para atualização de 

software e acesso ao documento de suporte)
• Sistema operacional para PC: Windows XP (SP3)/ 

Vista/ 7
• Porta USB livre
• Windows Media Player: 11 ou superior

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

20,7 x 13,2 x 4,7 cm
• Peso líquido: 0,44 kg
• Peso bruto: 0,68 kg
• Peso da embalagem: 0,24 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Modelo
• Tipo de colocação em prateleiras: Modelo
• EAN: 87 12581 70248 9

Aplicativos pré-carregados
• AccuWeather
• Blogger
• Books
• Câmera
• Navegador Chrome
• Currents
• Deezer
• DockStudio
• Docs/Drive
• Earth
• ES File Explorer
• Galeria
• Gmail™
• Google Maps™
• Google Play Store
• Google Search™
• Google Talk™
• Google Tradutor
• Google Voice Search
• Google+
• Keep
• Filmes
• Orkut
• Reprodução de música
• SimplyShare
• Navegador da Web
• YouTube™
•
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* Baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carga e 
podem precisar ser substituídas. A duração da bateria e o número 
de ciclos de carga variam de acordo com o uso e os ajustes.

* A duração da bateria varia de acordo com o uso e os ajustes.
* A vida útil da bateria é aproximada e varia de acordo com o uso. Para 

otimizar a vida útil da bateria, o usuário deve ajustar a luz de fundo 
do LCD para o nível mínimo, usar os fones de ouvido (e não os alto-
falantes internos), manter um volume médio e usar o produto em 
temperatura ambiente.

http://www.philips.com

