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Opis

Tablet PlantinumTAB 10'1 V3 4G
Producent: BLOW

Właściwości
Model
Opis Tablet BLOW PlatinumTAB10 4G V3 10.1" 4GB RAM 8 rdzeni AndroidPoręczny tablet marki Blow o
przekątnej ekranu 10,1 cali z wydajnym 8 rdzeniowym procesorem to idealny produkt zarówno do użytku
domowego jak i podczas podróży. Doskonale sprawdzi się także do prowadzenia wideo konferencji podczas
home office czy e-learningu. Jego niewielkie wymiary i waga, a także wytrzymała bateria uprzyjemnią Twój
czas podczas pracy, nauki, domowego odpoczynku lub podróży pociągiem czy autokarem. Dzięki
wbudowanym różnorodnym funkcjom tablet pozwala na łatwą komunikację bezprzewodową i łączenie z
Internetem niezależnie od miejsca i czasu.Szybki i stabilnyNowoczesny system Android 10, który jest
zainstalowany na urządzeniu pozwala na szybkie działanie oraz daje pełny dostęp do usług świadczonych
przez Google m.in. Google Play Store, Google Maps, G-mail. Systemu charakteryzuje się  ulepszoną nawigacją
gestami, zaawansowaną kontrolą ustawień prywatnością oraz opcją poprawy dźwięku. Bez ograniczeń można
korzystać z takich aplikacji jak Netflix, Youtube, Facebook, Messenger, Snapchat itp. A dzięki zastosowaniu w
tablecie unikatowego procesora Octa-Core SC9863A który posiada wbudowanych 8 rdzeni użytkownik
zauważy niezwykłą prędkość i osiągi podczas korzystania z wymagających aplikacji i gier.Niezawodny w
szkole, pracy, domuUrządzenie jest idealnie dopasowane do potrzeb każdego użytkownika, od najmłodszych
po najstarszych gwarantując swobodną pracę, naukę oraz rozrywkę. Bez najmniejszych problemów możesz
prowadzić lub uczestniczyć w wideo konferencji podczas home office, tablet również doskonałe rozwiązanie
dla uczniów i nauczycieli podczas sesji e-learnigowych. Nie ma potrzeby kupowania drogich komputerów czy
laptopów.Zaawansowana technologia BluetoothWbudowana w tablet funkcja Bluetooth 5.0 to
zoptymalizowana wersja popularnego standardu bezprzewodowej komunikacji. Jeszcze lepiej dostosowana do
urządzeń mobilnych oraz elektronicznych akcesoriów bezprzewodowych. Zapewnia większą szybkość,
stabilność oraz energooszczędność. Teraz łączenie się z innymi urządzeniami oraz bezprzewodowy przesył
danych nie będzie stanowił problemu.Uchwyć każdy wyjątkowy momentWbudowana przednia kamera o
rozdzielczości 5MPix będzie znakomita do wideo rozmów oraz do robienia idealnych selfie, rozdzielczość
8MPix tylnego aparatu pozwoli na uwiecznienie każdego wyjątkowe momenty zarówno w formie zdjęć jak i
krótkich filmików w najlepszej jakości jakości HD. Dzięki zaawansowanej technologii autofokusa każe
zrobione zdjęcie będzie idealnie wyraźne. Funkcja kamery może sprawdzić się nie tylko podczas zabawy, ale
także w biurze podczas pracy.Urządzenie idealne w podróżyWbudowana bateria o pojemności 7000 mAh to
długie godziny pracy, dzięki czemu z tabletu można korzystać niemal cały dzień bez ładowania, co
zdecydowanie ułatwi podróże w których podłączenie urządzenia do zasilania może stanowić problem.
Kompaktowy wymiar pozwala na zabranie go ze sobą praktycznie wszędzie, bez problemu można schować go
to torby, a jego waga będzie prawie nie zauważalna.Przyciągający designKompaktowy, innowacyjny oraz
poręczny to główne cechy charakteryzujące tablet BLOW. Smukła Obudowa urządzenia została wykonana ze
stopów aluminium najwyższej jakości co dodatkowo zapewnia pełną odporność na zarysowania i ochroni
wnętrze urządzenia.Szybka sieć zawsze w zasięguTablet Blow dzięki wbudowanemu modułowi dualSIM



Marka BLOW

Model PlatinumTAB10 4G V3

EAN 5900804116752

Kod producenta 79-044#

Przekątna ekranu 10.1

Kolor czarny

Materiał aluminium, tworzywo sztuczne

Szerokość produktu 163

Wysokość produktu 244

Głębokość produktu 8

Komunikacja Bluetooth, Wi-Fi

Transmisja danych 2G, 3G, 4G (LTE)

pozwala na włożenie dwóch kart sim oraz jednoczesne korzystanie z dwóch numerów. Bez przeszkód możemy
odebrać połączenie lub odpisać na wiadomość. Urządzenie świetlnie sobie radzi z obsługą sieci 4G LTE i 3G
WCDMA co pozwala na możliwie maksymalny szybki dostęp do internetu. A dzięki wbudowanemu modułowi
WiFi tablet możemy połączyć z siecią bez użycia karty sim.
Przekątna ekranu (urz.mobilne) 10,1''
Rozdzielczość (urz.mobilne) 1920 x 1200
Pozostałe parametry wyświetlacza Matryca: IPS Full HD
System operacyjny (urz.mobilne) Android 10
Procesor (urz.mobilne) Octa Core
Rodzina procesora Cortex-A55
Taktowanie procesora 1.2
Taktowanie procesora (Boost) 1.6
Pozostałe informacje o procesorze Octa-Core W[2]K, ARM Cortex-A55
Zainstalowana pamięć RAM 4
Pamięć wewnętrzna 64
Czytnik kart pamięci (tak/nie) Tak
Typ kart pamięci microSD
Standard pamięci SD / CF SDXC ( > 32GB)
Aparat fotograficzny Tak
Aparat - Przód 5
Aparat - Tył 8
Szczegółowe dane aparatu
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G Nie
Funkcja telefonu komórkowego Tak
GPS Tak
Gniazda we/wy 1 x 3,5 mm minijack
Gniazda we/wy 1 x USB (Type C)
Pojemność baterii 7000
Akcesoria w zestawie Tablet Blow PlatinumTAB10 4G V3 Etui ochronne Bezprzewodowa klawiatura Adapter
sieciowy Kable USB typ C Adapter USB A - USB C Instrukcja w języku polskim Kluczyk do karty sim
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Wysokość 163
Szerokość 244
Głębokość 8
Pozostałe parametry

Parametry



Nawigacja GLONASS, GPS

Czujniki akcelerometr, czujnik światła, żyroskop

Złącza mini jack 3,5 (audio), USB 3.1 typ C

Funkcje funkcja telefonu

System operacyjny Android

Rozdzielczość aparatu
tylnego

5

Rozdzielczość aparatu
przedniego

2

Funkcje aparatu autofocus, lampa błyskowa, nagrywanie wideo, samowyzwalacz, zoom

Rozdzielczość
nagrywanych filmów

720p (HD)

Akumulator litowo-jonowy

Pojemność
akumulatora

7000

Rodzaj wyświetlacza LCD

Ekran dotykowy tak

Rozdzielczość ekranu
(px)

1920 x 1200

Model procesora Octa-Core SC9863A, ARM Cortex A55

Częstotliwość
procesora

1.6

Liczba rdzeni
procesora

8

Wbudowana pamięć 64 GB

Pamięć RAM 4 GB

Slot karty pamięci tak

Maksymalna
pojemność karty
pamięci

256 GB

Stan Nowy

Wersja systemu
operacyjnego

Android 10

Zdjęcia
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