1035
Tablet Quicki-1035 to nowoczesny 9,7 calowy tablet charakteryzujący się 10 punktowym wyświetlaczem IPS,
zapewniającym doskonałe odwzorowanie barw oraz wysoką rozdzielczością 1024x768 w formacie 4:3. Duży oraz czuły
ekran pojemnościowy oraz Android 4.0 sprawiają, że tablet jest niezwykle wygodnyw użytkowaniu. Centralną jednostkę
DDR3 zapewnia wysoką wydajność zarówno podczas korzystania z Internetu, tworzeniu i edycji dokumentów jak również
zabawy w najnowsze pozycje z rynku gier. Tablet posiada dwie wbudowane kamery: przednią oraz tylną, dzięki którym
idealnie sprawdza się jako komunikator internetowy lub przenośny aparat cyfrowy. Quicki-1035 ma również wyjście
miniHDMI dające szerokie możliwości podłączenia tabletu do zewnętrznego urządzenia i oglądania na nim ulubionego
Dodatkową zaletą Quicki-1035 jest ultra cienka wykonana w całości z aluminium
obudowa mająca jedynie 9,8 mm grubości.

Tablet Quicki-1035 is a modern 9.7-inch tablet with a 10-point IPS display, which provides excellent color
representation and high resolution of 1024x768 in 4:3 format. Large and sensitive capacitive screen and Android 4.0
makes the tablet is very convenient and comfortable to use. The central unit of the tablet is BOXCHIP A10 1.2Ghz
processor, which combined with the graphics unit of Mali-400 and 1024 MB of DDR3 memory delivers high
performance when using the internet, create and edit documents as well as play in the latest games.
Tablet has two built-in cameras front and rear, by which is ideal for video conferences or a taking pictures.
Quicki-1035 also has an output miniHDMI giving opportunities to connect the tablet to an external device
and watch your favorite movie, view photos or browse the Internet on it. An additional advantage Quicki-1035
is an ultra thin made entirely of aluminum housing having only 9.8 mm thickness.
SYMBOL
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PACKING /
OPAKOWANIE

PCS. PER CARTON /
KARTON (SZT.)
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Quicki-1035

SILVER/SREBRNY

CARTON BOX/ PUDEŁKO

10

5908237145073

Back
Wstecz

Micro SD card slot
Slot karty Micro SD

Dane techniczne:
• 9,7-calowy pojemnościowy ekran dotykowy
(10-punktowy Multi-touch)
• Rozdzielczość ekranu 1024*768 (4:3)
• CPU: BOXCHIP A10 1.2 Ghz
• GPU: Mali-400
• System operacyjny Android 4.0
• Pamięć RAM: 1024 MB DDR3
• Pamięc flash 4GB
• Łączność bezprzewodowa WiFi
• Wbudowana kamera 0,3Mpix (przód) / 2Mpix (tył)
• Wbudowany głośnik
• Wbudowany mikrofon
• Pliki audio : MP3, WMA, WAV, APE, OGG, FLAC, AAC, AC3
• Pliki multimedialne: AVI, 3GP/MP4, MPG, RM/RMVB, MKV,
MOV, FLV, WMV, AVI, MPEG-1, MPEG-2, HTML5
• Pliki graficzne: JPG, JPEG, BMP and PNG
• Wejście / Wyjście: 3.5mm wyjście słuchawkowe, MIC,
DC JACK, czytnik kart Micro SD, mini USBx2, mini HDMI
• Menu w języku polskim
• Akumulator
• Gniazdo karty microSD, max 32GB
• Ładowarka sieciowa w komplecie
• Wymiary: 242 x 189 x 9.8 mm
• Waga 610g

+48 22 46 45 999 +48 22 46 45 811

Technical Data:
• 9,7 inch capacitive touch screen
(10 points multi-touch)
• Display resolution 1024*768 (4:3)
• CPU: BOXCHIP A10 1.2 Ghz
• GPU: Mali-400
• Operating system Android 4.0
• RAM memory 1024MB DDR3
• Flash memory 4GB
• Wireless connection WiFi
• Built-in 0,3Mpix (front) / 2Mpix (back) camera
• Built-in speaker
• Built in microphone
•
• Media File: AVI, 3GP/MP4, MPG, RM/RMVB,
•
• Input / Output: 3.5mm head phone Jack, MIC, DC
JACK, microSD card reader, mini USBx2, mini HDMI
• Multi language OSD menu
• Recharable battery
• MicroSD card slot, max 32GB
• AC adapter included
• Dimensions: 242 x 189 x 9.8 mm
• Weight 610g
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