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PLNO ZÁBAVY. ZA SKVĚLOU CENU. 
Tablet s velkou obrazovkou, ve kterém je víc, než byste čekali. 
Lenovo™ Tab3 10 Plus je navržen tak, aby se stal vaším centrem zábavy. Vychutnejte si filmy a hraní her v krystalicky čistém 
rozlišení Full HD. Spojte dva zabudované reproduktory s  technologií Dolby Atmos® a získáte úžasnou zábavu za překvapivě 
dostupnou cenu. 

Proč koupit LENOVO TAb3 10 Plus 

Brilantní displej s 
rozlišením Full HD 
Ať už si prohlížíte tabulky nebo 
sledujete filmy, vychutnejte si 
velkou obrazovku a brilantní 
10.1“ Full HD (1920x1200) 
displej s technologií IPS. 

Dva neuvěřitelné 
reproduktory 
Nechte se unést zvukem, 
který si maximálně užijete při 
sledování vašich oblíbených 
filmů a seriálů. Navíc budete 
mít pocit, že jste 
přímo v centru dění. 

Pohlcující zábava 
Ponořte se do 
pohlcujícího zvuku  
s technologií Dolby 
Atmos®, díky které máte 
pocit, že sedíte v kině. 

Dlouhá výdrž baterie 
Baterie Tab3 10 Plus je jako 
stvořená pro dlouhé cesty. 
Neuvěřitelných 15 hodin 
výdrže baterie na jedno 
nabití vám umožní plně se 
soustředit na úkol, který 
máte splnit. 

WWW.LENOVO.CZ 
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Technické údaje 
design 

  247 mm (š)   
8.9 mm (h) 

Displej 
Velikost : 10,1" displej s 
rozlišením FHD a technologií IPS 

Rozlišení : 1920x1200 

Dotykový : 10bodový vícedotykový 

Fotoaparát 
Zadní 
8 MPx s automatickým zaostřením 

Přední 
5MPx s fixním zaostřením 

Operační systém 
Android™ 6.01 

Výkon 

Hmotnost: 
509 g 

Barvy 
Tmavě modrá 

Břidlicově černá 

SIM karta 
Typ : micro sIm 

sloty : jeden slot 

Možnosti připojení 

Senzory 
Senzor 

gravitace 

Hallův snímač 

Vibrace 

Software 

Procesor 
64bitový čtyřjádrový procesor MediaTek™ 1.3 GHz 

Zvuk 
Dva reproduktory s technologií Dolby Atmos® 

Paměť 
RAM : 2 GB 

Vnitřní úložiště : 16 GB nebo 32GB 

Rozšiřitelná paměť : microsD™ Card; 
Podporuje kapacitu až 128 
GB 

Baterie 
Kapacita baterie : 7000 mAh 

Provozní doba : Až 15 hodin 

Připojení/rádio 
Síť 4G 
gsm : b2/3/5/8 
UmTs : b1/2/5/8 
CDmA/EVDO : bC0 
TD-sCDmA : b34/39 
FDD LTE : b1/3/7/8/20 
TDD LTE : b38/39/40/41 (úzké pásmo) 

Síť 3G :  WCDmA  / EVDO2

Síť 2G : gsm 

WiFi : 802.11 a/b/g/n/ac 

Bluetooth® : bluetooth® 4.0 

Podpora GPS :  A-GPS, GPS, GLONASS 

NFC :Ano 

3.5 mm Audio Jack : Ano 

FM rádio : Ano 

Předinstalované aplikace 
• Android™ for Work
• Google Play for Work
• SHAREit
• SYNCit

1 Nárok na alespoň jeden OTA v průběhu životního cyklu. 
2 Dostupné jen v některých zemích. 

OBSAH BALENÍ 
• Tab3 10 Plus
• Nabíječka
• USB kabel
• Bezpečnostní příručka / záruční list
• Uživatelská příručka
• Ubrousek na displej*

* Pouze ve vybraných zemích.

CHCETE VÍC? Tab3 10 Business 

Příslušenství 

Fólie na displej 

WWW.LENOVO.CZ 
* Není dostupné ve všech zemích.

Lenovo si vyhrazuje právo měnit nabídku produktů a specifikace kdykoli bez předchozího upozornění. Společnost Lenovo vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila přesnost všech informací, ale 
není odpovědná za redakční, fotografické nebo typografické chyby. Všechny obrázky jsou pouze ilustrační. Další produkty, služby a záruční specifikace Lenovo naleznete na www.lenovo.cz. 
Lenovo nezastupuje ani negarantuje jakékoliv produkty či služby třetích stran. Ochranné známky: Níže jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Lenovo: Google 
a logo Google jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Android je ochranná známka společnosti Google Inc. Ultrabook, Celeron, Celeron, Core Inside Inside, Intel, Intel logo, Intel Atom, 
Intel Atom Inside, Intel Core Intel Inside, logo Intel Inside Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside vPro Inside, Xeon Xeon Phi a Xeon Inside jsou ochrannými známkami 
společnosti Intel Corporation v USA a / nebo dalších zemích. Ochrannými známkami nebo servisními známkami ostatních společností. V závislosti na mnoha faktorech včetně systémových 
nastavení a používání včetně systémových nastavení a používání. ©2016 Lenovo. Všechna práva vyhrazena. 
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