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Élni - Dolgozni - Játszani
Gyors, könnyű és az igényeinek megfelelő, bárhova is megy
Tartsa ezt a kis súlyú Philips táblagépet mindig magánál, bármerre is jár. A 3G csatlakoztathatóság és az
élénk színű kijelző még inkább magával ragadó vizuális élményt nyújt, a gyors processzornak
köszönhetően pedig mindig kapcsolatban maradhat, megőrizheti produktivitását, és gondoskodhat
szórakozásáról is, bárhol is tartózkodjon éppen.
Kompakt, sokoldalú és készen áll bármire
• 3G internetkapcsolat, bármerre jár
• 8"-es, 1280x800-es IPS TFT színes LCD képernyő
• Pehelykönnyű és rendkívül kis méretű a könnyed kezelhetőségért
• Négymagos, 1,3 GHz-es processzor a gyors és zökkenőmentes felhasználói élményért
Hozzon ki többet a táblagépéből
• USB Audio támogatott Philips Android dokkolókkal
• USB OTG perifériák és USB flash meghajtók csatlakoztatásához
Bárhol is jár, a világ elérhető közelségben van Önhöz
• 2 MP-es fényképezőgép és elülső VGA kamera
• Beépített GPS a navigációhoz, közösségi hálózati szolgáltatások és játék
• Nagy sebességű Wi-Fi a gyors internet-hozzáférésért és alkalmazás-letöltésért
• Miracast™: Engedje megjelenni táblagépe tartalmát TV-készülékén - vezeték nélkül
• Bluetooth® csatlakoztathatóság csatlakozáshoz és megosztáshoz
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Fénypontok
Beépített GPS a navigációhoz
Beépített GPS a navigációhoz, közösségi
hálózati szolgáltatások és játék
2 MP-es fényképezőgép + elülső kamera
2 MP-es fényképezőgép és elülső VGA kamera
3G csatlakoztathatóság
3G internetkapcsolat, bármerre jár
Pehelykönnyű és rendkívül kis méretű
Pehelykönnyű és rendkívül kis méretű a
könnyed kezelhetőségért
Nagy sebességű Wi-Fi
Nagy sebességű Wi-Fi a gyors internethozzáférésért és alkalmazás-letöltésért

Miracast™
Engedje megjelenni táblagépe tartalmát TVkészülékén a Miracast™ technológiával vezeték nélkül. Táblagépéről minden tartalom
azonnal megtekinthető a TV-n. A TV nagy
képernyőjén vezeték nélkül nézhet fotókat és
videókat, használhatja a YouTube-ot és
mobiljátékokat.*
USB Audio Philips Androiddal
Dokkolja a táblagépet egy USB
audiotámogatással ellátott Philips Android
dokkolóba, és játssza le kedvenc dallamait
táblagépéről, amelyet eközben egyúttal fel is
tölthet.

USB OTG
USB On The Go támogatás segítségével
egyszerűen csatlakoztathat USB perifériákat,
például flash meghajtókat, digitális
fényképezőgépeket, sőt, akár egy egeret vagy
billentyűzetet is. Ideális megoldás, ha
táblagépétől keményebb munkát vár.
Bluetooth®-képes
Csatlakoztasson vezeték nélküli eszközöket,
például egeret és billentyűzetet a
kényelmesebb használat érdekében, vagy ossza
meg fényképeit és videotartalmait a barátaival.
Négymagos, 1,3 GHz-es processzor
Négymagos, 1,3 GHz-es processzor a gyors és
zökkenőmentes felhasználói élményért
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Műszaki adatok
Kép/Kijelző

•
•
•
•
•
•
•

Átlós képernyőméret: 8 hüvelyk / 21,3 cm
Felbontás: 1280(szé)x800(ma)x3(RGB)
Megjelenítő képernyő típusa: IPS LCD kijelző
A kijelző színei: 16 millió
Képformátum: 16:10
Multi-touch kapacitív panel: 5 pont
Háttérvilágítás

Hangzás

• Beépített hangszórók: Igen, monó
• Kimeneti teljesítmény: 0,6 W
• Frekvenciaválasz: 20 Hz - 20 kHz (fejhallgató
esetén)
• Jel-zaj viszony: > 70 dB(A)
• THD: 1%, 1 kHz mellett

Audiolejátszás

• MP3 bitátviteli sebességek: 8 - 320 kb/s és VBR
• Tömörítési formátum: MP3, 3GPP, AAC, AMRNB, AMR-WB, FLAC, MIDI, Ogg Vorbis, WAV
• ID3 Tag támogatás: Műsorszám címe és előadó
neve
• MP3 mintavételezési frekvenciák: 8, 11,025, 16,
22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• WMA átviteli sebesség: 5-192 kb/s
• WMA mintavételezési frekvenciák: 8; 11,025; 16;
22,05; 32; 44,1; 48 kHz

kamerák

• Elülső kamera: 0,3 MP
• Hátsó kamera: 2 MP

• Akku lemerülési ideje: Akár 8 órán keresztül
• Akkumulátorkapacitás: 4060 mAh
• Újratölthető: Igen, USB-n keresztül

• Earth
• Kingsoft Office

Méretek

•
•
•
•
•
•

• Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
122 x 285 x 7,9 mm
• Termék tömege: 0,32 kg
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Méret csomagolással együtt (SzxMaxMé): 292 (Sz)
x 156 (Mé) x 27,5 (Ma) mm

Audiofelvétel

Külső kartondoboz

Bruttó tömeg: 4,93 kg
GTIN: 1 48 95185 60079 3
Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 60 x 60 x 60 cm
Nettó tömeg: 3,6 kg
Fogyasztói csomagolások száma: 10
Táratömeg: 1,33 kg

Méret csomagolással együtt

• Android 4.2 (Jelly Bean)

• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
31,5 x 32 x 19,3 cm
• EAN: 48 95185 60079 6
• Bruttó tömeg: 0,46 kg
• Nettó tömeg: 0,36 kg
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Táratömeg: 0,1 kg
• Polcra helyezési mód: Fektetve

Állókép lejátszása

Termék méretei

• Beépített mikrofon: monó
• Beszédfelvétel

Környezetvédelmi adatok

• Ólommentes forrasztású termék

Operációs rendszer

• Képtömörítési formátum: BMP, GIF, JPEG, PNG
• Diavetítés

• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 30 x 18 x 31 cm
• Tömeg: 0,1 kg
•

Tároló médiumok

• Beépített memória (RAM): 1 GB RAM, 4 GB
felhasználói memória
• Beépített memória típusa: NAND Flash

Rendszerkövetelmények

Csatlakoztathatóság

• Vezeték nélküli LAN: 802.11 b/g/n
• SD/MMC memóriakártya aljzat: Micro SD
kártyafoglalat (Támogatás 32 GB-ig)
• USB-vel: Nagy sebességű mikro USB
• Fejhallgató-csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
fejhallgató
• DC bemenet: 5 V, 2 A (micro USB csatlakozón
keresztül)
• 3G adatátvitel: WCDMA 900/2100 HSDPA

Kényelem

• Akkumulátortöltés jelzőfény: a felhasználói
felületen
• Alacsony akkumulátor töltöttség jelzőfény
• Külön hangerőszabályzók
• Frissíthető firmware
• G-érzékelő
• Szupergörgetés
• Billentyűzár
• Képernyőzár

Tartozékok

• AC/DC adapter: Bemenet: AC 100-240 V/0,5 A,
Kimenet: DC 5 V/2 A
• Gyors üzembe helyezési útmutató
• USB kábel: Igen, USB-Micro USB kábel

Energiaellátás

• Akkumulátor típusa: Beépített akkumulátor, Lipolimer

• Internetcsatlakozás: Igen (szoftverfrissítéshez és a
támogatási dokumentumokhoz való
hozzáféréshez)
• PC OS: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7
• Szabad USB port
• Windows Media Player: 11 vagy újabb

Előre telepített alkalmazások
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AccuWeather
Blogger
Könyvek
Kamera
Chrome böngésző
Aktualitások
Deezer
Docs/ Drive
ES fájlböngésző
Galéria
Gmail™
Google Maps™
Google Play store
Google Search™
Google Talk™
Google Fordító
Google Hangkeresés
Google+
Tartsa nyomva
Filmek
Orkut
Zenelejátszás
Webböngésző
YouTube™
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* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők
újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a
töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól
függhet.
* Az akkumulátor lemerülési ideje a használat módjától, valamint a
beállításoktól függ.
* Az adott játékidőt biztosító akkumulátor lemerülési ideje a
felhasználás körülményeitől függ. Ennek optimalizálásához állítsa a
minimumra az LCD háttérvilágítást, csatlakoztasson fejhallgatót (ne a
beépített hangszórókat használja), közepes hangerőn, és
szobahőmérsékleten használja a készüléket.

