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Samsung GALAXY Tab4 Active LTE
Titanium Green
Cena brutto

2 159,00 zł

Cena netto

1 755,28 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

SM-T365NNGAXEO

Kod EAN

8806086421805

Producent

Samsung

Opis produktu
Samsung GALAXY Tab4
Active LTE Titanium Green
tel.: 660-486-906, 794-900-078, 793-900-878
Opis produktu:
Poznaj Samsung Galaxy Tab Active SM-T365 LTE wysoce wydajne urządzenie mobilne o przyjaznym interfejsie. Tablet
posiada w budowana pamięć o pojemności 16 GB zapewniająca możliwość komfortowego instalowania różnych aplikacji.
Dodatkowo Galaxy Tab Active SM-T365 LTE wyposażony jest również w czytnik kart microSD obsługujący nośniki do 64 GB.
Wydajne akumulatory zastosowane w urządzeniu pozwalają korzystać z urządzenia przez długie godziny. Opcje oszczędzania
energii pomogą wydłużyć ten czas o jeszcze kilka dodatkowych godzin. Dodatkowo do zestawu dołączono ładowarkę oraz
kabel dzięki któremu połączymy urządzenie z komputerem. To także doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy lubią surfować w
internecie, czy oglądać filmy leżąc na sofie. Podsumowując, tablet Samsung Galaxy Tab Active SM-T365 LTE, to
wielofunkcyjne i uniwersalne urządzenie do pracy i rozrywki. W dodatku pozwalające się w pełni konfigurować pod konkretne
wymogi użytkownika.

Główne cechy:
Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7
Przekątna ekranu [cal]: 8"
System operacyjny: Android 4.4
Pamięć RAM: 1.5 GB
Dysk HDD: 16 GB
Standard pamięci SD: SD (8MB - 4GB), SDHC (4GB - 32GB), SDXC ( > 32GB)
Aparat - Przód/Tył: 1.2/3/1 Mpix

Specyfikacja systemu
Model

GALAXY Tab4 Active LTE

Rodzina procesora

Quad Core

Taktowanie procesora

1.2 GHz
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Pozostałe informacje GPU

Adreno 305

Przekątna ekranu

8''

Rozdzielczość

800 x 1280 pixels

Powierzchnia matrycy

Błyszcząca

Technologia podświetlania

-

Typ matrycy

TFT

Ekran dotykowy

Tak

Zainstalowana pamięć RAM

1,5 GB

Komunikacja

Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth
4.0, NFC, GPRS, UMTS (3G), LTE
(4G),

Aparat fotograficzny

Tak

Aparat - Przód

1.2 Mpix

Aparat - Tył

3.1 Mpix

Modem WWAN (3G) / LTE (4G)

Wbudowany

Funkcja telefonu komórkowego

Tak

Karta SIM

Micro

GPS

Tak

Gniazda we/wy

1 x 3,5 mm minijack, 1 x micro USB
(Type B)

Czytnik kart pamięci

Tak

Pojemność baterii

4450 mAh

Typ ogniwa

Li-ion

Specyfikacja obudowy
Kolor

-

Wysokość

213.1 mm

Szerokość

126.2 mm

Głębokość

9.75 mm

Waga

393 g

Informacje o gwarancji

-

Gwarancja
Gwarancja

2 lata
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