
Tab 4, jakožto perfektní tablet pro děti, chrání vaše dítě i vaše zařízení a nabízí přitom obrovské 
množství zábavy a vzdělávacích funkcí. Balíček pro děti přichází s filtrem modrého světla pro ochranu 
očí, nárazuvzdorným krytem a dvěma zábavnými barevnými fóliemi 3M k ochraně před poškrábáním.

PŘEMĚŇTE SVŮJ TABLET. VYLEPŠETE SVŮJ 
ZÁŽITEK.

LENOVO™ BALÍČEK PRO DĚTI   
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DESIGN
Rozměry
Tab 4 8 
(mm) : 135,6 x 222 x 
13,9 

Tab 4 8 Plus 
(mm) : 132,8 x 222 x 
13,9 

Tab 4 10 
(mm) : 183 x 261,5 x 
15,2 

Tab 4 10 Plus 
(mm) : 184,5 x 258 x 
13,9 

Hmotnost 
Tab 4 8 : Již od 53 g 
Tab 4 8 Plus : Již od 55 g 
Tab 4 10 : Již od 90g 
Tab 4 10 Plus : Již od 75 g

Barva krytu
Mentolová modrá

INFORMACE
Materiál
Kryt:   Polykarbonát +  

 Termoplastický polyuretan 
(PC + TPU)

Filtr modrého světla: Polyethylentereftalát (PET)

Dostupné pro
Tab 4 8 
Tab 4 8 Plus 
Tab 4 10 
Tab 4 10 Plus

Obsah balení  
Nárazuvzdorný kryt 
2 x 3M fólie 
Filtr modrého světla

Doba záruky 
1 měsíc

TECHNICKÉ ÚDAJE
PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ
Teplota
-10°C – 70°C


