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Inteligentny głośnik Amazon
Echo Show 5 czarny
Cena

329,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

126841

Kod producenta

Amazon Echo Show 5

Kod EAN

841667138091

Producent

AMAZON

Przekątna ekranu

5,5"

Kolor

Czarny

Moc wyjściowa

4W

Opis produktu
Kompaktowy..
Kompaktowy 5,5-calowy inteligentny wyświetlacz z gotową do
pomocy Alexą. Zarządzaj kalendarzem, twórz listy rzeczy do
zrobienia, otrzymuj informacje o pogodzie i natężeniu ruchu,
gotuj wraz z przepisami. Oglądaj filmy, wiadomości i programy
telewizyjne. Słuchaj piosenek, stacji radiowych i książek audio.

Inteligentny..
Urządzenia kompatybilne z funkcją sterowania głosowego lub
zarządzaj nimi za pomocą wyświetlacza. Rozmowy głosowe lub
wideo z rodziną i znajomymi za pomocą kompatybilnych
urządzeń Echo, aplikacji Alexa lub Skype. Spersonalizuj,
wybierając ulubioną tarczę zegara lub album z Amazon Photos.
Twórz procedury i alarmy, aby rozpocząć dzień.

Wielozadaniowy..
Kontroluj swoją prywatność za pomocą przycisku wyłączania
mikrofonu / kamery lub wbudowanej migawki aparatu. Na
pokładzie Echo Show 5 oczywiście „znajduje się” asystentka
głosowa Alexa, którą można poprosić m.in. o włączenie
podglądu z zainstalowanej w innym pomieszczeniu kamerki. W
urządzeniu zainstalowano też aparat o rozdzielczości 1 Mpix,
więc użytkownik będzie mógł przeprowadzać także rozmowy
wideo.

Nowoczesny..
Urządzenie to w głównych założeniach jest podobne do
wspomnianego już Echo Show 2018, jednak Amazon wyposażył
je w niemal dwukrotnie mniejszy ekran. W Echo Show 5
wyświetlacz ma bowiem przekątną 5,5 cala, podczas gdy
pierwowzór dysponuje 10-calowym panelem.

Nieprzewidywalny..
Osoby, które wyjątkowo obawiają się o swoją prywatność,
niewątpliwie ucieszy możliwość fizycznego zasłonięcia aparatu
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za pomocą prostego przełącznika na górze Echo Show 5. W
podobny sposób można też wyłączyć mikrofony. Oprócz tego,
Amazon udostępnił nową komendę, pozwalającą usunąć
historię wydanych poleceń – w tym celu wystarczy powiedzieć
„Alexa, delete everything I said today” bądź „Alexa, delete
what I just said”. Funkcja ta będzie dostępna dla właścicieli
wszystkich głośników z serii Echo.

Producent
Typ produktu
Charakterystyka
Typ głośnika
Maks. moc wyjściowa (RMS)
Pasmo przenoszenia
Wzmacniacz
Wyświetlacz
Aparat fotograficzny
Zgodność z Inteligentnym
Szczegóły głośnika
Wymiary (szer./głęb./wys.)
Waga
Kolor

Inteligentny głośnik Amazon
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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Amazon
Inteligentny wyświetlacz
Mikrofon
Aktywny
4 wat
100 - 20000 Hz
Zintegrowany
LCD - 5.5" - 960 x 480 - ekran dotykowy
1 megapiksel
Alexa
Głośnik - mono - 100 - 20000 Hz - 4 Ohm - aktywny
14.8 cm x 7.3 cm x 8.6 cm
410 g
Czarny

