Adres URL strony http://www.eoferty.com.pl/356631

Prezent na komunię - Lenovo Yoga Book 4GB 64GB
ID ogłoszenia: 356631 / 255059

URL: http://www.eoferty.com.pl/356631
Cena: 1 759 PLN do negocjacji
Transakcja: sprzedam
Lokalizacja: mazowieckie, Pruszków

Lenovo Yoga Book 4GB | 64GB | Android dodatkowy rysik do ekranuNadzwyczajny tablet pozwalający
tworzyć gdziekolwiek jesteśWraz z Lenovo Yoga Book, wyjątkowym tabletem 2 w 1, produktywność
wkracza w nową erę. Sporządzaj notatki lub szkicuj, korzystając z pióra z prawdziwym atramentem. Pisz na
klawiaturze Halo, która pojawia się, gdy jest potrzebna. Osiągaj cele, korzystając z niestandardowej wersji
Androida, która pozwala być produktywnym jak nigdy wcześniej. Smukła, lekka i stylowa Yoga Book
pozwala Ci uwolnić wyobraźnięCechyNo te Saver oraz Real Pen Stylus z Real Ink nowy, bardziej naturalny
sposób sporządzania notatek.Kiedy piszesz atramentem na papierze korzystając z Real Pen, Yoga Book
sprawnie przenosi Twoje zapiski do postaci cyfrowej. Błyskawicznie edytuj, organizuj, łącz i udostępniaj
swoje notatki. Korzystaj z dołączonej podkładki Book Pad, by magnesować kartki i przechowywać je w łatwo
dostępnym miejscu. Możesz patrzeć na ekran i obserwować, jak Twoje notatki konwertowane są do postaci
cyfrowej lub korzystać z aplikacji Lenovo NoteSaver, używając Yoga Book jako inteligentnego bloku
rozłożonego tak, by notować w najbardziej naturalny sposób.Teraz już nigdy nie zapomnisz o swoich
pomysłach i rzeczach, które są dla Ciebie inspiracją.Pojawiająca się na żądanie, reagująca na nacisk
klawiatura Halo sprawia, że praca staje się łatwiejsza.Jeśli masz do zrobienia coś wymagającego, wystarczy
otworzyć Yoga Book w trybie pisania i korzystać z łatwej w obsłudze klawiatury Halo. Klawiaturę można
wywołać, gdy jest potrzebna. Zoptymalizowana programowo klawiatura automatycznie uzupełnia i koryguje
tekst w miarę pisania, pozwalając na szybką i precyzyjną pracę. Sposób, w jaki klawiatura reaguje na dotyk, i
dostępne skróty klawiszowe zapewniają wrażenia jak podczas korzystania z klawiatury fizycznej, łącząc
najlepsze cechy oprogramowania i sprzętu w najsprytniejszej i najsmuklejszej, dostępnej obecnie
klawiaturze.Teraz możesz zabrać klawiaturę wszędzie ze sobą i nawet nie poczujesz jej wagiModel Lenovo
Yoga Book X90F (ZA0V0011GB-S)Procesor Intel Atom x5-Z8550 (1.44 - 2.4 GHz) 4 rdzeniePamięć RAM 4
GB / LPDDR3Dysk 64 GB / eMMCNapęd brakEkran 10.1" / 1920x1200 / dotykowy / IPSKarta graficzna
Intel HD GraphicsDźwięk Zintegrowana karta dźwiękowaLAN brakBluetooth 4.0Czytnik kart 4 w 1 (MMC,
SD, SDHC, SDXC)Czytnik linii papilarnych NieWiFi 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g,
802.11nUrządzenie wskazująceTOUCHPAD - mysz dotykowaTOUCHSCREEN - ekran dotykowyACTIVE
PEN - aktywny rysikPorty 1 x micro-USB 2.0 1 x micro-HDMI 1 x wyjście
słuchawkowe/mikrofonoweBateria 2 cell Li-Ion / 8500 mAh / do 13hKlawiatura Klawiatura HALO,
QWERTY UK. Pełnowymiarowa, podświetlana klawiaturaKamera internetowaPrzód: 2MPTył: 8MPSystem
operacyjny Android 6.0Wymiary 256.6mm x 170.8mm x 9.6mmWaga od 0, 69 kgGwarancja 24 miesiące
door-2-doorW zestawie Laptop Aktywny rysik od Lenovo Dodatkowy aktywny rysik do ekranu GRATIS!
Uchwyt na papier papier F-VAT lub paragon Karta gwarancyjna Oryginalne opakowanie Zasilacztel: 880 332
162 lub 607 633 290firma MLO.PL8000 dostępnych punktów odbioru osobistego DHL, DPD i inne
Dane kontaktowe: 607633290
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