
 
 

 
 

 
 

Lenovo™ YOGA Tab 3  8” 

Multimedialny tablet premium 

Cały dzień rozrywki, niezależnie dokąd się udasz… 

Przygotuj się na rozrywkę bez przerwy z ultra przenośnym tabletem YOGA Tab 3. Zanurz się w ulubionej muzyce, 

graj z przyjaciółmi lub oglądaj najlepsze filmy i programy telewizyjne na doskonałym 8-calowym ekranie HD. W 

połączeniu z 20-godzinnym czasem pracy na baterii i łącznością Wi-Fi jesteś cały dzień na bieżąco ze wszystkim co 

dzieje się dookoła. Obracająca się o 180 stopni kamera o rozdzielczości 8 MP pozwoli Ci nagrać niesamowite filmy i 

wykonać nawet najbardziej szalone sefie, zaś technologia AnyPen sprawi, że nigdy już nie musisz martwić się brakiem 

rysika. Skorzystaj z kluczy, długopisu, albo… biurowego spinacza. 

TRZYMAJ  
W DŁONI 

POSTAW POŁÓŻ POWIEŚ 

DLACZEGO WARTO MIEĆ LENOVO™ YOGA TAB 3 8 

Ultramobilne 
przenośne 
centrum rozrywki 

Jasny ekran HD, dźwięk  

Dolby® Atmos™ i bardzo 

funkcjonalna podstawka 

sprawiają, że tablet możesz 

zabrać ze sobą wszędzie i 

korzystać z niego na 4 

sposoby.  

Precyzyjne 
sterowanie  

na ekranie 
Zagubiony rysik? To nie 

problem - technologia Any Pen 

umożliwia korzystanie z 

dowolnego przedmiotu 

przewodzącego do 

precyzyjnego sterowania  

na ekranie.   

Cały dzień 
na baterii 
Nigdy nie będziesz musiał 

przerywać tego co robisz 

dzięki potężnej baterii o 

pojemności 6200 mAh, która 

zapewni Ci aż 20 godzin 

rozrywki niezależnie dokąd 

się udasz. 

Najfajniejsza 
obracana 
kamera 

Zrób zdjęcie z przyjaciółmi nie 

tracąc wspaniałych widoków 

dookoła. Potem wystarczy 

obrócić kamerę i sterując 

gestem zrobić natychmiastowe, 

zaskakujące selfie.  

WWW.LENOVO.COM 
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Lenovo™ YOGA Tab 3 8 

SPECYFIKACJA 

DESIGN 

KAMERA 
8 MP z Auto Focus 

rotacja o 180 stopni. 

EKRAN 210 mm (W) 
7.0-3 mm (T) 

Rozmiar 
 

Typ 

: 8" HD  (1280 x 800 pikseli) 

 

: IPS 

KOLOR 

Slate Black 

CZUJNIKI 

G-sensor  

Czujnik wibracji 

Czujnik Hall’a 

SYSTEM OPERACYJNY 

Android™ v5.1 

SIM 

Typ:  Micro Sim 

Slot:  Micro Sim (w wersji LTE SKU) 

WYDAJNOŚĆ ŁĄCZNOŚĆ 
OPROGRAMOWANIE 

PROCESOR 
Quad Core™ 1.3 GHz (Qualcomm® APQ8009 / MSM8909) 

Zainstalowane aplikacje: 

Narzędzia/Chmura/Ochrona: 

 

SHAREit3, SYNCit3, McAfee® Security3
 

DŹWIĘK 
Dolby® Atmos™, 3.5 mm Audio Jack 

PAMIĘĆ 

WLAN 

Bluetooth®  

GPS 

: 

: 

: 

 

 

WiFi 802.11 b/g/n, 2.4 GHz 

Bluetooth® 4.0 

GPS + GLONASS / Beidou 

RAM 

ROM 

I/O 

:  1 GB 

:  16 GB 

:  Micro USB / microSD 

BATERIA1
 

Type Pojemność: 6200 mAh 
 Czas czuwania:  do 95 dni 

Czas pracy: do 20 godzin2
 

1   Szacowany maksymalny czas pracy na baterii. Rzeczywista żywotność baterii może się różnić w zależności od wielu czynników. 

2   Estymowany czas pracy. 

3   Dostępne w wybranych regionach. 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA AKCESORIA 

• 

• 

• 

• 

• 

YOGA Tab 3 8 

Ładowarka 

Kabel USB  

Przewodnik „Szybki start”  

Instrukcja użytkowania 

Ochronne etui w zestawie z folią 
zabezpieczającą ekran tabletu i 
czyścikiem 

CHCESZ WIĘCEJ? 

WWW.LENOVO.COM 
 

©2015 Lenovo. All rights reserved. 
Lenovo makes every effort to ensure accuracy of all information but is not liable or responsible for any editorial, photographic or typographic errors. All images are for illustrative purposes only. Lenovo product specifications: For full 

Lenovo product specifications visit www.lenovo.com Lenovo makes no representations or warranties regarding third party products or services. Trademarks: The following are trademarks or registered trademarks of Lenovo: Lenovo, the 

Lenovo logo, IdeaPad, OneKey, VeriFace and New World. New Thinking. Microsoft, Windows and Vista are registered trademarks of Microsoft Corporation in the U.S. or other countries. Intel, the Intel logo, Centrino, Centrino Inside, Intel 

Core and Core Inside are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. Other company, product and service names may be trademarks or service marks of others. Battery life (and recharge times) will vary based on many 

factors including system settings and usage. A description of the environment under which the test was performed is available upon request. 
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