801
Tablet Quicki 801 to nowoczesne, ale przyjazne użytkownikowi urządzanie, które można wykorzystać zarówno
w pracy jak i w czasie wolnym. Ten wielofunkcyjny tablet umożliwia szybki dostęp do Internetu poczty, gier
i programów użytkowych dostępnych dla systemu Android w Internecie. 8-calowy dotykowy wyświetlacz LCD
pozwala na komfortowe oglądanie filmów czy przeglądanie wybranych aplikacji. Wbudowany aparat umożliwia
uchwycenie wszystkich ważnych momentów, a intuicyjne i przejrzyste menu pozwala na sprawną nawigację.

Quicki Tablet 801 is a modern and user-friendly device that can be used both at work and in leisure time.
This multifunctional tablet provides quick access to the Internet, emails, games and access to Android system
in the Internet. 8-inch LCD touch screen allows for comfortable films watching and review of selected applications.
Thanks to built-in you will be able to capture all important moments, and intuitive and easy menu allows for efficient
navigation.
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Dane techniczne:
• 8-calowy pojemnościowy ekran dotykowy
(5-punktowy Multi-touch), płaski panel
• rozdzielczość ekranu 800×600
• CPU Boxchip A13 Cortex A8 1GHz
• GPU Mali-400
• pamięć RAM 512 MB DDR3
• pamięć flash 4GB
• system operacyjny Android 4.0
• łączność bezprzewodowa WiFi
• wbudowana kamera 0,3Mpix
• wbudowany głośnik
• wbudowany mikrofon
• pliki audio: MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC,
APE, 3GP, WAV
• pliki multimedialne: AVI, RM/RMVB, MKV, WMV, MOV,
3GP/MP4, MPEG, MPG, FLV, HTML5
• pliki graficzne: JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
• wejście/wyjście: 3.5mm wyjście słuchawkowe, MIC,
czytnik kart microSD, mini USB
• menu w języku polskim
• akumulator
• gniazdo kart microSD, max. 32 GB
• wymiary 207 × 156 × 10.4 mm
• waga 380g
• w zestawie: tablet, ładowarka sieciowa, instrukcja obsługi,
kabel USB, przejściówka miniUSB na USB

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

Technical Data:
• 8 inch capacitive touch screen (5 points Multi-touch), flat panel
• display resolution 800×600
• CPU Boxchip A13 Cortex A8 1GHz
• GPU Mali-400
• RAM memory 512 MB DDR3
• flash memory 4GB
• operating system Android 4.0
• wireless connection WiFi
• built-in 0,3Mpix camera
• built-in speaker
• built-in microphone
• audio files: MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC,
APE, 3GP, WAV
• media files: AVI, RM/RMVB, MKV, WMV, MOV, 3GP/MP4,
MPEG, MPG, FLV, HTML5
• photo files: JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
• input/output: 3.5mm headphone jack, MIC,
microSD card reader, mini USB
• multi language OSD menu
• rechargeable battery
• microSD card slot, max. 32 GB
• dimensions 207 × 156 × 10.4 mm
• weight 380g
• in set: tablet, mains charger, manual, USB cable,
miniUSB to USB adapter
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