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Tablet Amazon Fire 8 32GB
Refurb
Cena

219,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki

Natychmiast

Numer katalogowy

133391

Kod producenta

Fire HD 8

Kod EAN

841667123554

Producent

AMAZON

Opis produktu
Tablet został odnowiony przez producenta i jest w pełni sprawny. Urządzenie znajduje się
w opakowaniu zastępczym.
Szybki i responsywny tablet dla całej rodziny
Tablet Amazon Fire 8 HD to świetny tablet dla całej rodziny.
Ciesz się rozrywką dzięki szybkiemu czterordzeniowemu
procesorowi 1,3 GHz. Optymalna pojemność pamięci RAM (2
GB) w tablecie zapewni płynne działanie urządzenia w każdej
sytuacji. Dzięki Amazon Kids (FreeTime) rodzice mogą tworzyć
profile dzieci, aby ograniczyć czas spędzany na ekranie,
ustalać cele edukacyjne i zarządzać treścią za pomocą łatwej w
obsłudze kontroli rodzicielskiej.

Żywy wyświetlacz HD i długi czas pracy na
baterii
Fire HD 8 posiada wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 1280 x
800 z ponad milionem pikseli (189 ppi) i jasnym, żywym
obrazem. Ciesz się filmami i grami w wyraźnej rozdzielczości
HD, z mniejszym odblaskiem i większą jasnością dzięki
oszałamiającemu wyświetlaczowi LCD IPS (in-plane-switching).
Tablet zapewnia również do 10 godzin pracy na naładowanej
baterii.

Aparat o matrycy 2 Mpix
Ten model tabletu możesz wykorzystać do robienia zdjęć i
nagrywania wideo w rozdzielczości 720p. Wyposażono go w
tylny aparat o matrycy 2 Mpix, co pozwoli na wykonywanie
świetnych ujęć sytuacyjnych, które można na bieżąco
publikować w portalach społecznościowych lub zachować w
archiwum.

32 GB pamięci wbudowanej
Zapewnij sobie optymalną przestrzeń na wszystkie ulubione
aplikacje oraz na ogrom zdjęć i materiałów wideo. Ten model
tabletu zapewni aż 32 GB pamięci wbudowanej, co wystarczy
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do przechowywania pokaźnego archiwum zdjęć, instalowania
wielu aplikacji i komfortowego użytkowania urządzenia.

Bezprzewodowa komunikacja Bluetooth oraz
Wi-Fi
Wygodną komunikację bezprzewodową pomiędzy tym
tabletem i wieloma innymi urządzeniami zapewni możliwość
nawiązania połączenia za pośrednictwem Bluetooth. Przesyłaj
pliki bezprzewodowo, steruj innymi urządzeniami, udostępniaj
filmy i zdjęcia, a wszystko to bez konieczności podłączania
kabli. Fire 8 HD obsługuje najpopularniejsze standardy WiFi
802.11 a/b/g/n/ac, dzięki czemu możesz swobodnie korzystać z
sieci o różnych pasmach częstotliwości i różnych prędkościach.

Dostęp do szerokiej gamy aplikacji
Ciesz się niekończącą rozrywką z Fire 8 HD: miliony filmów,
odcinków programów telewizyjnych, aplikacji, e-booków i
piosenek — oraz gry, w które możesz grać bez rozpraszania
uwagi. Przesyłaj strumieniowo i pobieraj filmy z serwisów
Netflix, Prime Video, Disney+ i SHOWTIME lub prowadź
rozmowy wideo w aplikacjach takich jak Zoom.

Zobacz i zrób więcej z Alexa
Asystent głosowy łączy Cię z informacjami, rozrywką i
osobami, które są dla Ciebie najważniejsze — tylko Twoim
głosem. Poproś o odtwarzanie filmów i muzyki, otwieranie
aplikacji, sprawdzanie pogody, dostęp do kompatybilnych
inteligentnych urządzeń domowych, dzwonienie lub wysyłanie
wiadomości do prawie każdego i wiele więcej. Po prostu
powiedz „Alexa” — nawet wtedy, gdy ekran tabletu jest
uśpiony w trybie gotowości. Alexa i Fire HD 8 zostały
zaprojektowane z myślą o ochronie Twojej prywatności.

Producent
Kolor
Rozmiar wyświetlacza
Rozdzielczość wyświetlacza
Ekran
Procesor
Pamięć RAM
Pamięć wbudowana
Czas pracy
Czas ładowania
Łączność
Złącza
Gniazdo microSD
Aparat przedni/tylny
Dodatkowe funkcje
Wymiary
System operacyjny

Tablet Amazon Fire 8 32GB Refurb
Kabel USB 2.0
Opakowanie zastępcze
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Amazon
Czarny
8"
1280 x 800 (HD)
Dotykowy, IPS
Czterordzeniowy 1,3 GHz
2 GB
32 GB
10 godzin
Ok. 6 godzin
Wi-Fi, Bluetooth
USB 2.0, gniazdo stereo 3,5 mm
Tak
2 Mpix / 2 Mpix
Zewnętrzne regulatory głośności, obsługa słuchawek stereo,
wbudowany mikrofon
214 mm x 128 mm x 9.7 mm
Fire OS

