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ULTRAPRZEŚNOŚNY TABLET MULTIMEDIALNY   

• Wyjątkowo cienki 7-calowy ekran Infinity, który zapewnia doskonałą jakość obrazu 
  nawet pod dużym kątem 
• Ultralekka, elegancka i ergonomiczna obudowa 
• Potężny procesor nowej generacji 
• Ulepszona technologia Dolby® zapewniająca doskonałej jakości dźwięk 
• Obsługa technologii 3G  

Lenovo TAB 2 A7-30  Funkcje 
 

Ekran Infinity o przekątnej 7" 

Dzięki ekranowi IPS o wysokiej rozdzielczości (1024x600 możesz cieszyć się 
zachwycającymi, intensywnymi kolorami, gdziekolwiek jesteś: w domu i na dworze. 
Ekran Infinity zapewnia najwyższą jakość obrazu, nawet jeżeli patrzysz na ekran pod 
dużym kątem, co doskonale sprawdzi się podczas wspólnego oglądania filmów ze 
znajomymi. Co więcej, za sprawą ultracienkiego, krystalicznego ekranu dotykowego 
każdy wyświetlony obraz wydaje się jeszcze bardziej żywy i wyrazisty. 

Potężny procesor najnowszej generacji 

Czterordzeniowy procesor, w który wyposażony został TAB 2 A7-20, umożliwia 
swobodne korzystanie z wielu aplikacji jednocześnie, przyspiesza korzystanie z 
systemu Android i redukuje opóźnienia w działaniu programów – to świetna wiadomość 
dla miłośników filmów i gier. 
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Szybka i wydajna praca urządzenia 

Dzięki systemowi Android 4.4 KitKat, będziesz mógł pracować szybciej i przyjemniej. 
System możesz dowolnie personalizować, jest łatwy w obsłudze i zapewnia 
błyskawiczny dostęp do wszystkich Twoich ulubionych aplikacji Google. 

Dźwięk Dolby® 

Dzięki ulepszonej technologii Dolby® możesz rozkoszować się wyraźniejszym, bardziej 
naturalnie brzmiącym dźwiękiem. 

Pełna łączność 

Poczuj różnicę, wykorzystując wygodne złącze Micro USB do ładowania i podłączania 
urządzeń peryferyjnych oraz gniazdo karty micro SD, dzięki któremu możesz łatwo 
powiększyć pojemność pamięci dyskowej. 

Długi czas pracy na baterii 

Model Tab 2 A7-30 umożliwia nawet do 8 godzin surfowania po sieci bez konieczności 
ponownego ładowania. 

Dwie wbudowane kamery 

Za pomocą tylnej kamery o rozdzielczości 2 Mpix możesz robić fantastyczne zdjęcia, a 
przednia kamerka doskonale nadaje się do videorozmów i autoportretów. Dzięki 
możliwości rozszerzenia pamięci dyskowej do 32 GB, nie musisz się ograniczać z 
robieniem zdjęć i nagrywaniem filmów. 

Nawigacja satelitarna GPS 

Z wbudowanym modułem nawigacji satelitarnej GPS nigdy się nie zgubisz, ponieważ 
działa on nawet bez podłączenia do internetu. 

Wybierz tablet w swoim ulubionym kolorze oraz 
stylowe etui 

Tablet TAB 2 A7-30 jest dostępny w czterech stylowych kolorach. Do tabletu możesz 
również dobrać eleganckie etui, wykonane z wysokiej jakości mikro włókna, odpornego 
na zarysowania. 
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Specyfikacja techniczna Lenovo TAB2 A7-30H 

Wyświetlacz 7.0" (1024 x 600) IPS, 5-punktowy wielodotykowy 

Procesor MediaTek® MT8382M 1.3GHz Quad-Core 

Pamięć RAM 1 GB 

Pamięć dyskowa 8 GB (rozszerzalna do 32GB poprzez microSD) 

Multimedia 1x głośnik przedni, Dolby® Audio, 3.5mm Jack 

Bateria 3450mAh, Li-ion, zabudowana 

  Czas pracy : do 8 godzin 

  Czas czuwania : do 18 dni 

Łączność 3G WCDMA 850/1900/2100MHz 

Szybkość 3G HSPA+ 21Mbps(DL) / 5.76Mbps(UL) 

Dane GSM, GPRS, EDGE, WCDMA 

Sieć WLAN WiFi 802.11 b/g/n, WiFi hotspot 

GPS Satelitarny, A-GPS 

SIM  pojedyńczy (standard SIM) 

Bluetooth Bluetooth® 4.0 

Kamera przód 0.3 Mpx 

Kamera tył 2.0 Mpx 

USB Micro USB 

System Operacyjny Android™ 4.4 KitKat 

Waga 269g 

 

Dostępność: Oferty, ceny, dane techniczne i dostępność mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Lenovo skontaktuje się z 

klientem i anuluje zamówienie jeśli produkt nie będzie już dostępny lub w przypadku błędnie podanej ceny lub błędu 

typograficznego. 

Ogólne informacje systemowe: Zapoznaj się z informacjami dostarczonymi przez Microsoft, które mogą wpłynąć na wybór 

odpowiedniego systemu, dzięki danym dotyczącym Windows 7 i Windows 8 i możliwych aktualizacji. Firma Lenovo nie jest 

natomiast odpowiedzialna za produkty i usługi firm trzecich. 

Znaki towarowe:  Lenovo, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation oraz logo Lenovo to znaki towarowe firmy Lenovo. Microsoft, 

Windows, Windows NT oraz logo Windows to znaki towarowe firmy Microsoft Corporation. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core 

Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, 

Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi i Xeon Inside są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w U.S.A. i w 

innych krajach. Inne nazwy firm, produktów lub usług mogą być znakami towarowymi bądź usługowymi należącymi do innych 

właścicieli.  

Gwarancja: W celu uzyskania kopii mającej zastosowanie gwarancji prosimy o kontakt pod następującym adresem: Lenovo 

Warranty Information, 1009 Think Place, Morrisville, NC, 27560. Firma Lenovo nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji 

dotyczących produktów lub usług firm trzecich. Ograniczona gwarancja firmy Lenovo ma zastosowanie wyłącznie do produktów 

sprzętowych firmy Lenovo zakupionych na własny użytek i nie ulega przeniesieniu w razie odsprzedaży produktu. 

Bateria: Niniejsze systemy nie obsługują baterii niebędących oryginalnymi produktami firmy Lenovo ani produktami posiadającymi 

autoryzację firmy Lenovo. Systemy będzie można uruchomić, jednak tego rodzaju baterie mogą nie być ładowane. Uwaga: Firma 

Lenovo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie ani bezpieczeństwo nieautoryzowanych baterii i nie udziela żadnej 

gwarancji na ich nieprawidłowe działanie lub uszkodzenia wynikłe z ich użycia. 
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