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Zakřivený monitor

GPS navigace se záznamovou kamerou

Philips 349P7FUBEB

Navitel RE900 Full HD
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Hardware
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Použití produktu: Pracovní monitor s USB‑C připojením. Díky rozměrům a rozlišení
nabízí možnost zobrazení několika ploch vedle sebe, dokonce i z několika zdrojů obrazu
současně. Podpora UBS‑C zaručuje připojení různých zařízení včetně jejich nabíjení.
Popis produktu: Zakřivený 34" monitor z vlajkové řady Philips Brilliance P Line nabízí
MVA panel s vysokým rozlišením WQHD (3 440 × 1 440), UltraWide Color gamutem
a formátem obrazu 21 : 9. Díky zakřivení umožní monitor uživateli plné ponoření do pra‑
covních úkolů, a pomáhá mu tak v pracovním nasazení. Navíc je monitor vybaven zabu‑
dovanou web kamerkou, která je v době své neaktivity skryta v rámečku monitoru. Pro
aplikace, které potřebují více místa, je možné využít technologii Philips Multiview, která
umožňuje přijímat signály z více zařízení najednou a zobrazit je vedle sebe díky módům
Picture‑by‑Picture a Picture‑in‑Picture.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■■ USB‑C připojení a dokovací stanice – veškerá připojení pomocí jediného kabelu
■■ Zakřivená obrazovka s úzkým rámečkem
■■ Technologie Ultra Wide‑Color
■■ Rozlišení QHD 3 440 × 1 440 pixelů
■■ Obnovovací technologie 100 Hz pro ultraplynulý obraz
■■ Technologie LowBlue pro ochranu očí při práci, MultiView, stojan Ergo Base
Záruka: tři roky

Použití produktu:
Navitel RE900 je multifunkční zařízení, které lze využít v autě jako GPS navigaci i jako
přední záznamovou kameru. Součástí produktu je také mapový balíček evropských
zemí včetně poměrně netradičních států jako Ukrajina nebo Bělorusko. Zařízení také
umí přes Wi‑Fi připojení brouzdat po internetu, stahovat aplikace, přehrávat filmy…
Popis produktu:
Zařízení je postavené na operačním systému Android, má pětipalcový IPS dotykový dis‑
plej, podporuje 3G, Bluetooth a Wi‑Fi. K dispozici je i slot pro SIM kartu a microSD kartu
(až 64 GB). Výpočetní výkon obstará čtyřjádrový procesor na frekvenci 1,3 GHz. Zabudo‑
vaná záznamová kamera s pětivrstvou skleněnou čočkou, širokým úhlem záběru 140 °
a s reálným FULL HD rozlišením 1 920 × 1 080 poskytuje ostrý záznam jízdy. Ochranu
záznamů zajišťuje G‑senzor. Navigaci nechybějí pokročilé funkce jako asistent jízdních
pruhů či možnost výběru až ze tří alternativních tras, databáze radarů atd. Vše kom‑
pletně v češtině.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■■ Nejnižší cena na trhu
■■ Velké množství map (47 map – všechny evropské země včetně Běloruska a Ukrajiny,
Rusko, Kazachstán) s doživotní aktualizací zdarma 3x ročně
■■ Reálné Full HD rozlišení videa
■■ Možnost vložení SIM karty a připojení na internet, stahování dalších aplikací
■■ Vysoké rozlišení displeje 1 280 × 720 pixelů

Cena (bez DPH): 16 520 Kč
Záruka: dva roky
Cena (bez DPH): 2 719 Kč
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