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NOVÝ ZÁŽITEK Z POUŽITÍ TABLETU.  
VYNIKAJÍCÍ TABLET PRO CELOU RODINU. 

Lenovo™ Tab E8 je zábavný a přenosný tablet pro celou rodinu. Přináší multimédia s rozlišením HD a 
krásný a moderní design. Díky profilům pro více uživatelů ho může používat každý člen rodiny, a užít si 
tak své vlastní nastavení a vzhled. Tab E8 je fantastický rodinný tablet, který přináší skvělou hodnotu. 

 

 

PROČ KOUPIT LENOVO TAB E8 
 

 

Tenký a lehký 

S hmotností jen 320 g 
sotva ucítíte Tab E8 v 
kapse nebo v batohu. 
Můžete ho vzít s sebou 
kamkoliv a nebude vás 
zatěžovat. 

Brilantní displej s 
rozlišením HD 
Užijte si vynikající 
vizuální zážitek na 8“ 
displeji s rozlišením HD, 
který zobrazí vaše 
fotografie a filmy ve 
skvělé kvalitě, takže se 
o ně budete chtít 
podělit s celou rodinou. 

Snadné sdílení 
Používá vaše zařízení i 
někdo jiný? Tab E8 
můžete snadno sdílet s 
ostatními, protože 
má každý uživatel 
vlastní profil, rozhraní 
a úložiště. 

Vhodný i pro děti 
Sdílíte tablet se svými 
dětmi? Speciální 
nastavení pro děti 
vám dá klid na duši, 
když budou používat 
Tab E8. 
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SPECIFIKACE 

DESIGN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operační systém 
Android™ Nougat 

 
 

 
VÝKON 

 
 

8,9 mm (H) 
 
 
 
 

 
Hmotnost 
320 g 

 

 

Displej 
Velikost : 8" displej s rozlišením HD a 
technologií IPS 
Rozlišení : 1280x800 
Typ displeje: LCD 
Barevný gamut : 55% 
Jas : 320 nitů 
Dotykový : Kapacitní 5bodový 
vícedotykový 

 
 

Barva 
Břidlicově černá 

 
Senzory 
G-senzor 

 
 

 
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ 

Fotoaparát 
Zadní 
5MPx s automatickým zaostřením 

Přední 
2Mpx s fixním zaostřením 

 
 

Tlačítka a porty: 
Tlačítko pro 
spuštění Tlačítko 
hlasitosti 
Zásuvka pro microSD™ 
kartu USB 2.0 
3.5 mm Audio Jack 

 
 
 

SOFTWARE 
 

     

 

Procesor 
MediaTek MT8163B, 1.3 GHz 

 
 

Zvuk 
1× mikrofon 

 
 

Reproduktory 
1 x přední reproduktor s technologií Dolby 
Atmos® 

 
 

Paměť 
RAM :: Až 1 GB 
ROM : Až 16 GB 
Slot pro kartu : karta microSD™; až 128 GB 

 
 

Baterie 
Typ : Li-ion polymerová baterie 
Kapacita : 4850 mAh 
Pohotovostní doba : 
Přes 2 týdny  Video (720p) 
Doba prohlížení  : Více než 10 hodin 
Doba prohlížení  : Více než 10 hodin 

Bezdrátové připojení 
WLAN : WiFi 802.11 a/b/g/n 
Bluetooth® : Bluetooth® 4.2 
GPS : Ano 
FM Rádio : Ano 

Aplikace Lenovo 
• Kalkulačka 
• Kamera 
• Hodiny 
• Kontakty 
• Stažené položky 
• FM rádio 
• Více uživatelů 
• Nastavení 

 

Aplikace třetích stran5 
• Dolby Atmos® 
• File Manager 
• Google 
• Kalendář Google 
• Google Chrome 
• Google Drive 
• Fotografie Google 
• Google Play Store 
• Google Play Movies & TV 
• Google Play Music 
• Google Voice Search 
• Microsoft Outlook 
• Skype™ 
• YouTube 

 
 

 

OBSAH BALENÍ 
• Tab E8 
• Cestovní adaptér 
• USB kabel 
• Uživatelská příručka 
• Záruka 
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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. Pro úplný 
seznam produktů, služeb a záruk navštivtewww.lenovo.cz. Lenovo nezastupuje ani negarantuje jakékoliv produkty či služby třetích stran. Ochranné 
známky: Níže jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Lenovo: Lenovo, logo Lenovo, YOGA. 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. Ostatní názvy společností, produktů a 
služeb mohou být ochrannými známkami nebo značkami služeb jiných společností. Výdrž baterie a doba jejího dobíjení se může lišit v závislosti na mnoha 
faktorech včetně systémových nastavení a používání. ©2018 Lenovo. Všechna práva vyhrazena. 
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CHCETE VÍC? Tab P10, Tab 
M10, 
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