Samsung Galaxy Tab 10.1

Samsung Galaxy Tab 10.1 to genialne narzędzie zarówno do pracy, jak i rozrywki. Ekran HD, lepsze
surfowanie po sieci i do 9h nieustannej pracy. Masz swobodę, gdziekolwiek jesteś.










Tablet jest wyposażony w największy wyświetlacz spośród dostępnych na rynku, do tego jest
najcieoszy i najlżejszy! Nowy tablet Samsunga to mobilnośd doprowadzona do perfekcji.
Wyświetlacz w Samsungu Galaxy Tab 10.1 prezentuje obraz w doskonałej ostrości – filmy, zdjęcia i
aplikacje jeszcze nigdy nie wyglądały tak dobrze.
Dostosuj ekran tabletu do swoich potrzeb - funkcja Mini Apps umożliwia wygodniejszą pracę z
aplikacjami w osobnych oknach, nie musisz już przełączad aplikacji – wszystko jest pod ręką.
Masz dostęp do milionów książek, tysięcy gazet i czasopism w wielu językach, dzięki aplikacji Readers
Hub.
Aplikacja Social Hub daje Ci dostęp do wszystkich Twoich wiadomości, skrzynek pocztowych i portali
społecznościowych – wszystko to w jednym miejscu.
Dzięki Polaris Office masz dostęp do pełnego pakietu biurowego, nawet w formatach Word,
PowerPoint i Excel – możliwości dużego komputera, przeniesione prosto na ekran tabletu.
Przydatne funkcje dzięki usługom Google, m. in.: Wideorozmowy z GoogleTalk™, wygodny e-mail z
Gmail™, zaawansowany kalendarz Google Calendar™, lokalizacja i nawigacja z Google Maps™, dostęp
do videoklipów w YouTube™ i informacje z recenzjami miejsc w Google Places™.
Skorzystaj z tysięcy aplikacji w Android Market i dopasuj swojego Galaxy Tab dokładnie do swoich
potrzeb!

Najważniejsze informacje.












System Operacyjny Android Honeycomb
Ekran dotykowy 10.1 cala
Szybki procesor dwurdzeniowy 1 GHz NVIDIA Tegra™ 2
Dwie kamery, możliwośd nagrywania filmów HD
Obsługa gier w wysokiej jakości na dużym ekranie
Wygodne czytanie e-książek i gazet dzięki aplikacji Readers Hub
Komunikacja WiFi oraz 3G
Bateria pozwalająca na aż do 72h pracy w trybie odtwarzania muzyki i 9h pracy przy odtwarzaniu
wideo
Masa przydatnych aplikacji preinstalowanych przez Samsunga, m. in. Polaris Office
Dostęp do aplikacji dla tabletów w sklepie Android App Market.
Ogromny wybór akcesoriów przygotowanych specjalnie z myślą o Galaxy Tab.

Dane techniczne:
Wymiary i masa

Wyświetlacz

Układ procesorowy
Kamery, zdjęcia i nagrywanie
wideo

Interfejsy bezprzewodowe i 3G

Czujniki

Lokalizacja

Odtwarzanie dźwięku i filmów

Zawartośd opakowania











Wysokośd: 256,7 mm
Szerokośd: 175,3 mm
Głębokośd: 8,6 mm
Masa: 565 g
Ekran dotykowy TFT LCD o przekątnej 10.1 cala
Rozdzielczośd 1280X800 WXGA
149 pikseli na cal (ppi)
4-kierunkowa płaszczyzna obrotu
Dwurdzeniowy procesor 1 GHz NVIDIA Tegra™ 2









Kamera tylna: do nagrywania wideo, HD (720p); jako aparat
fotograficzny: 3 megapiksele z funkcją auto-focus i lampą błyskową
LED.
Kamera przednia: do nagrywania wideo, 2 megapiksele.
UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz);
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n)
Bluetooth 3.0


















Żyroskop
Przyspieszeniomierz
Czujnik oświetlenia zewnętrznego
Kompas
Wi-Fi
Assisted GPS
3G
Odtwarzanie plików MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, RA
Głośniki z dźwiękiem Sorround
Obsługa odtwarzania full HD (30fps)
Obsługa wielu kodeków wideo.
Samsung Galaxy Tab 10.1
Kabel USB
Ładowarka sieciowa
Słuchawki stereo
Dokumentacja

Wejścia/wyjścia

Zasilanie i bateria












Złącze USB
Gniazdo słuchawek stereo 3,5 mm
Wbudowany głośnik
Mikrofon
Złącze pamięci zewnętrznej
Kieszeo na kartę Micro-SIM
Wbudowana bateria 7000mAh
Do 9 godzin pracy w trybie oglądania wideo
Do 72 godzin słuchania muzyki
Ładowanie przez zasilacz lub przez przewód USB podłączony do
komputera

