811
Quicki 811 to tablet multimedialny posiadający doskonały 8 calowy pojemnościowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości,
gwarantujący wyraźny oraz szczegółowy obraz zarówno podczas oglądania filmów, korzystania z Internetu czy aplikacji.
Centralną jednostkę tabletu stanowi najnowszy dwurdzeniowy procesor Rockchip3066, który w połączeniu z jednostką
graficzną MALI-400 jest w stanie dostarczyć niezapomnianych wrażeń wizualnych oraz zapewnić niezwykle płynne i
komfortowe użytkowanie tabletu. Dwie wbudowane kamery (przednia oraz tylnia) sprawdzają się idealnie przy prowadzeniu
wideo rozmów, jak również fotografowaniu i kręceniu filmów. Quicki 811 wyposażony został również w wyjście miniHDMI,
dzięki któremu możliwe jest wyświetlanie obrazu na zewnętrznym monitorze w rozdzielczości FullHD. Przejrzyste i intuicyjne
menu oraz dostęp do tysięcy aplikacji sprawiają że możliwości Quicki 811 jako narzędzia do pracy, nauki, zabawy są praktycznie
nieograniczone. Całość została zamknięta w stylowej aluminiowej obudowie.
Quicki 811 is a multimedia tablet with a perfect 8-inch high resolution capacitive touch screen, which ensures clear and
detailed image when watching movies, browsing the Internet or using applications. The central unit of the tablet is the latest
dual-core processor Rockchip 3066, which in combination with graphic unit MALI-400 is able to provide an unforgettable
visual experience and an extremely smooth and comfortable use of the tablet. Two built-in cameras (front and back) are ideal
for video calls, as well as photography and filmmaking. Quicki 811 is also equipped with miniHDMI output, so that it is possible
to display images on an external monitor with a Full HD resolution. Clear, intuitive menu and access to thousands
of applications designed to work, study, play are making that Quicki 811 capabilities are limitless. Whole is closed in stylish
aluminium housing.
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Dane techniczne:
• 8-calowy pojemnościowy ekran dotykowy
(5-punktowy Multi-touch), płaski panel
• rozdzielczość ekranu 1024x768
• CPU Rockchip 3066 Cortex A9 Dual Core max 1,6GHz
• GPU Mali-400
• pamięć RAM 1GB DDR3
• pamięć flash 4GB
• system operacyjny Android 4.0
• łączność bezprzewodowa WiFi
• wbudowana kamera 0,3Mpix (przód) / 2MPix (tył)
• 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,
DC JACK, czytnik kart microSD, mini USB, mini HDMI
• menu w języku polskim
• akumulator
• gniazdo kart microSD, max. 32 GB
• ładowarka sieciowa w komplecie
• wymiary 205 × 158 × 15 mm
• waga 440g
• w zestawie: tablet, ładowarka sieciowa, instrukcja obsługi,
kabel USB, przejściówka miniUSB na USB
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Technical Data:
• 8 inch capacitive touch screen (5 points Multi-touch), flat panel
• display resolution 1024×768
• CPU Rockchip 3066 Cortex A9 Dual Core max 1,6GHz
• GPU Mali-400
• RAM memory 1GB DDR3
• flash memory 4GB
• operating system Android 4.0
• wireless connection WiFi
• built-in 0,3Mpix camera (front) / 2MPix (back)
• 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, DC JACK,
microSD card reader, mini USB, mini HDMI
• multi language OSD menu
• rechargeable battery
• microSD card slot, max. 32 GB
• AC adapter included
• dimensions 205 × 158 × 15 mm
• weight 440g
• in set: tablet, mains charger, manual, USB cable,
miniUSB to USB adapter
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