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Tablet 10" Myphone MyTab
10 III czarny
Cena

229,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki

Natychmiast

Numer katalogowy

009727

Kod producenta

MYTAB 10 III CZARNY

Kod EAN

5902052866250

Producent

MYPHONE

Opis produktu
To wyjątkowo funkcjonalne i wydajne urządzenie posiada
szeroki wachlarz możliwości.10.1-calowy wyświetlacz o
rozdzielczości 1024×600 px, zapewnia przejrzysty odbiór
kolorów oraz wysoką jakość oglądanych zdjęć i filmów.
Wydajny 4-rdzeniowy procesor o taktowaniu 1.3 GHz,
wspierany przez 1 GB pamięci RAM, pozwala na wykorzystanie
wielu możliwości urządzenia. Od teraz – płynne działanie
aplikacji, gier oraz szybki dostęp do Internetu (WiFi), będą
jeszcze prostsze.

System Android 6.0 Marshmallow -bardzo wydajny system
firmy Google – niesamowite możliwości w zasięgu Twojej dłoni.
Wszystkie aplikacje dostępne są w każdej chwili, najnowszy
Klient poczty Gmail czy przeglądarka to tylko początek tego, co
odkryjesz w myTAB – resztę znajdziesz w internetowym sklepie
Google Play w każdym produkcie myTAB.
Ekran dotykowy zapewnia niesamowitą frajdę w pracy z
myTAB 10 III – graj, pisz, rysuj, obracaj obrazy, mapy –
wszystko to ze znakomitą jakością pojemnościowego szklanego
ekranu.
Tablet myTAB 10 III wyposażony jest w technologię WiFi,
zapewniającą transmisję danych z prędkościami zdobnymi ze
standardami 802.11 b/g/n. Umożliwia to bezprzewodowe
łączenie się tabletu z wszechobecnymi hotspotami. Odbieraj,
wysyłaj, przesyłaj dane, programy i pliki bez ograniczeń do
sieci i na inne urządzenia.
Dzięki złączu microUSB 2.0 z OTG podłączysz wiele urządzeń.
Daje to niesamowitą swobodę działania wymaganą przy
mobilności tabletu.
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myPhone

Procesor
Ekran
Pamięć RAM
Wbudowana pamięć Flash
Czytnik kart pamięci
Kamera do wideorozmów
Aparat fotograficzny
Bateria
WiFi
Waga
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4-rdzeniowy Allwinner A33 1,5 GHz z GPU Mali 400MP2
10,1-calowy IPS o rozdzielczości 1024 x 600 pikseli
1 GB
8 GB
microSD (do 32 GB)
Tak, VGA
2.0 Mpix
5000mAh
Tak
573 g

