
Skvělý společník do všech rodin, které milují zábavu, jako je čtení, koukání na filmy a hraní her. 
Lenovo ™ TAB3 8 Plus je navržen tak, aby ho mohlo využívat více uživatelů, takže může mít 
každý člen rodiny vlastní profil a nastavení aplikací. Děti mohou mít své jedinečné rozhraní, kde 
můžete kontrolovat jejich přístup k webovým stránkám a aplikacím. Díky 8“ displeji s rozlišením 
FHD a zvuku s technologií Dolby Atmos® se TAB3 8 Plus přizpůsobí aplikacím, které používáte. 
Lenovo™ TAB3 8 Plus je dokonalým zařízením pro rodiny, které se chtějí bavit.

SKVĚLÝ TABLET PRO CELOU RODINU
Perfektní velikost pro aktivní uživatele

Lenovo™ TAB3 8 Plus

PROČ KOUPIT LENOVO™ TAB3 8 PLUS
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Ponořte se do 
dokonalého zvuku 
s technologií Dolby 
Atmos®, který vám 
přinese vynikající zážitek 
při sledování filmů a 
seriálů.

Zvuk s technologií 
Dolby Atmos®

Nechte seriály a filmy 
vyniknout na krásném 
8 " displeji s rozlišením 
FHD. Na úžasném displeji 
si vychutnáte ohromující 
zobrazení, a zábavu si 
tak užijete na maximum.

Displej s rozlišením

Všichni členové rodiny 
mohou použít tento 
všestranný tablet 
 a mít přitom vlastní 
profil 
 a nastavení aplikací. 

Sdílení s jinými 
uživateli

S osmijádrovým 
procesorem 
Snapdragon™ si užijete 
vynikající výkon na 
energeticky úsporném 
tabletu s vyšší rychlostí 
při přepínání mezi 
aplikacemi.

Výkonný procesor



SOFTWAREVÝKON MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Procesor
64bitový 2,0GHz osmijádrový procesor  
Qualcomm® Snapdragon™ 625

Zvuk
Dva reproduktory s technologií Dolby Atmos®

Paměť
RAM :  3 GB
Vnitřní úložiště :  16 GB 
Rozšiřitelná paměť :   microSD™ karta 

rozšiřitelná až do 128 GB

Připojení/rádio
GSM : B2/3/5/8

UMTS : B1/2/5/8

FDD-LTE : B1/3/5/7/8/20

TDD-LTE : B38/40

WiFi :  802.11 a/b/g/n/ac  
(2.4 GHz a 5 GHz)

Bluetooth® : Bluetooth® 4.0

Odemykání pomocí rozpoznání obličeje : 
Ano4

Podpora GPS : GPS, A-GPS, GLONASS

3.5 mm Audio Jack : Ano

FM rádio : Ano

Baterie
Typ baterie : Li-ion 
polymerová baterie
Kapacita baterie :  4250 mAh
Doba používání2 :  Až 8 hodin

Předinstalované aplikace
• Adaptivní displej
• Aplikace pro více uživatelů
• Aplikace pro děti

Lenovo™ TAB3 8 Plus
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zabezpečení:5

• Lenovo™ SYNCit
• Lenovo™ SHAREit

TAB3 7 Essential, TAB3 7,
TAB3 7 Plus, TAB3 8CHCETE VÍC?

OBSAH BALENÍ
• TAB3 8 Plus
• Adaptér + USB kabel
• Bezpečnostní příručka / záruční list
• Uživatelská příručka

1 Budoucí upgrade OTA zdarma. 
2 Výdrž baterie se může lišit v závislosti na 
uživateli. 
3 Pouze LTE SKU.
4  Vyžaduje platný účet Google, stále 

probíhá hodnocení pro verzi PRC.
5 Pouze ve vybraných zemích.

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Zadní kryt a fólie

DESIGN

Fotoaparát
Typ zaostření

Digitální zoom

Zadní

8 MPx s automatickým 
zaostřením 

Přední

5 MPx s fixním 
zaostřením

Displej
Velikost : 8" s rozlišením FHD a 
technologií IPS

Rozlišení : 1920x1200 (283 ppi)

Dotykový : 10bodový vícedotykový

Odolnost : Ochrana proti prachu IP50

SPECIFIKACE
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123,5 mm (Š)
8,6 mm (H)

Operační systém
Android™ 6.01

SIM3

Typ : Micro SIM

Sloty : Dva

Senzory
G-senzor
Snímač přiblížení
Snímač světla
E-kompas
Hallův snímač
Vibrace

Barvy
Tmavě modrá

Hmotnost:
320 g


