1041
Quicki 1041 to multimedialny tablet wyposażony w najnowszy model dwurdzeniowego procesora Rockchip3066, gwarantującego
wysoką wydajność całej jednostki oraz idealny komfort użytkowania. Niezwykle czuły 9,7-calowy pojemnościowy ekran dotykowy,
oraz doskonały układ graficzny MALI-400 zapewniają krystalicznie czysty obraz oraz niezapomniane wrażenia wizualne podczas
oglądania filmów, gier czy korzystania z Internetu. Quicki 1041 posiada dwa aparaty dzięki czemu nadaje się idealnie do prowadzenia
wideo rozmów, robienia zdjęć lub kręcenia filmów, które mogą być przechowywane na 8GB pamięci wewnętrznej urządzenia oraz
dzięki wyjściu HDMI wyświetlane na ekranie telewizora lub komputera. W tablecie znajduje się również moduł Bluetooth rozszerzający
funkcjonalność Quicki 1041 o możliwość komunikacji z urządzeniami jak myszy, klawiatury, słuchawki lub bezpośrednią wymianę
danych z użytkownikami innych tabletów lub smartphonów posiadających łączność Bluetooth.
Quicki 1041 is a multimedia tablet equipped with the latest dual-core processor model Rockchip3066, ensuring high performance
of the whole unit and perfect comfort of usage. Highly sensitive 9.7-inch capacitive touch screen and excellent GPU unit MALI-400
deliver crystal-clear images and unforgettable viewing experience when watching movies, playing games or using the Internet.
Quicki 1041 has two cameras so it is ideally suited for video calls, taking pictures or making videos that can be stored on the 8GB
of internal memory or watched through HDMI output on a TV screen or computer. The tablet also features a Bluetooth module that
expands the functionality of Quicki 1041 with the ability to communicate with devices such as muse, keyboards, headphones or direct
exchange of data with users of other tablets or smartphone with Bluetooth connectivity.
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Dane techniczne:
• 9,7-calowy pojemnościowy ekran dotykowy
(5-punktowy Multi-touch), płaski panel
• rozdzielczość ekranu 1024x768
• CPU Rockchip 3066 Cortex A9 Dual Core 1,5GHz
• GPU Mali-400
• pamięć RAM 1GB DDR3
• pamięć flash 8GB
• system operacyjny Android 4.0
• łączność bezprzewodowa WiFi, Bluetooth
• 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
• menu w języku polskim
• akumulator
• gniazdo kart microSD, max. 32 GB
• ładowarka sieciowa w komplecie
• wymiary 244 × 190 × 11 mm
• waga 700g
• 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:
• 9,7 inch capacitive touch screen (5 points Multi-touch), flat panel
• display resolution 1024×768
• CPU Rockchip 3066 Cortex A9 Dual Core 1,5GHz
• GPU Mali-400
• RAM memory 1GB DDR3
• flash memory 8GB
• operating system Android 4.0
• wireless connection WiFi, Bluetooth
• 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
• multi language OSD menu
• rechargeable battery
• microSD card slot, max. 32 GB
• AC adapter included
• dimensions 244 × 190 × 11 mm
• weight 700g
• in set: tablet, mains charger, manual, USB cable,
miniUSB to USB adapter
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