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ICONIA TAB A Series

С размери, по-малки от списание, таблетът от серия A ICONIA изпъква със своя 10,1-инчов широкоекранен монитор с 
интелигентни зони, чувствителни при допир, което разкрива нови възможности за взаимодействие. Работи със 
специално пригодената за таблети операционна система Android™ 3.0 (Honeycomb) и е с тегло под 1 кг, така че да е 
прост за използване и лек за носене. Насладете се на изцяло новото за вас преживяване!

Поразително мощен

Под гладкия благороден корпус, изработен от цял блок алуминий е скрит двуядрен 
мобилен процесор с вградена графика Tegra™ 250 на NVIDIA®, който слага в ръцете ви 
поразителна мощ и графика, а достатъчното количество оперативна памет позволява 
бърза многозадачност. Екранът с множествени жестове и плавният интерфейс правят 
използването на таблета леко като морски бриз. И то по начина, с който сте свикнали: 
накъдето и да обърнете таблета ICONIA, той автоматично ще се завърти към вашата 
гледна точка. Ползвате го продължително — времето за възпроизвеждане на 
високоразделително видео достига до 8 часа.

Феноменално забавен

Таблетът ICONIA възпроизвежда високоразделителното видео с разделителност от 720p, 
а чрез порта HDMI® е в състояние да го покаже на голям екран, превключвайки на Full HD 
1080p. Като добавим и звукa с качество Dolby® вие сте готов за убийствено развлечение! 
Другите добри възможности включват софтуера Zones на Acer — приложение, с което 
вашите игри, мултимедийни файлове, четива и социални съдържания са винаги подредени 
и SocialJogger — с което от една-единствена страница управлявате вашите профили в 
социалните мрежи. Предварително инсталираните високоразделителни игри също ще ви 
смаят — добавени са и магазини за игри, за да си изтеглите още. За свободното място 
няма защо да се тревожите, тъй като гнездото за карта microSD™ предоставя достатъчно 
за разширяване на паметта.
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Напълно свързан

Таблетът ICONIA се предлага с технологията на Acer clear.fi, за да сте в състояние да 
организирате, да споделяте и да се наслаждавате на вашите предпочитани медии между 
различните устройства в рамките на вашата домашна мрежа. Надяваме се също така да 
оцените, че разполагате с две камери: една задна 5 MP и втора предна 2 MP за правене 
на превъзходни снимки и за провеждане на видеоразговори. Таблетът е първият на 
пазара, който се предлага с порт USB 2.0 с осигурена поддръжка за преглед на 
съдържанието на устройства с памет или смартфони, или за свързване на клавиатура USB 
за по-удобно писане. И в допълнение, портът Bluetooth® 3.0 прехвърля данните 
светкавично, а безжичната свързаност заедно с предлагания по избор модул 3G ще ви 
държат в постоянна връзка.
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