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Ultimate 7i – pierwszy tablet Lark z procesorem Intel
Producent urządzeń mobilnych Lark, wprowadził do
sprzedaży nowy model tableta z serii Ultimate,
dedykowanej bardziej wymagającym użytkownikom
marki. Debiutujący na rynku Ultimate 7i działa na
systemie Android i jest pierwszym urządzeniem
producenta wyposażonym w procesor Intel Dual Core.
Producent klasyfikuje Ultimate 7i jako komfortowy tablet w swojej klasie. Urządzenie wyposażone
jest w 7-calowy ekran o rozdzielczości 1024 x 600. Wygodę pracy, nawet gdy na wyświetlacz
patrzymy pod większymi kątami, umożliwia wysoko kontrastowa matryca IPS (In-Plane Switching).
Umieszczony w urządzeniu procesor Intel Atom Z2520 Dual Core zapewnia szybkie ładowanie
stron internetowych, sprawne działanie aplikacji oraz gier, a także płynne odtwarzanie filmów.
Ultimate 7i pracuje na systemie Android 4.4. KitKat. Posiada 2 GB pamięci RAM oraz 8 GB pamięci
wewnętrznej. Wbudowany slot na kartę MicroSD pozwala zwiększyć pamięć o dodatkowe 32GB.
Tablet wyposażony został w dwie kamery (przednia 0,3Mpx i tylna 2Mpx) oraz wejście
słuchawkowe. Bezprzewodową wymianę plików lub podłączenie dodatkowych urządzeń (np.
głośników lub słuchawek) ułatwia wbudowany Bluetooth. Dostęp do internetu uzyskamy dzięki
karcie Wi-Fi.
Ultimate 7i przez 6 miesięcy od daty zakupu jest chroniony za darmo dzięki usłudze Lark Security
oferującej pomoc w odzyskaniu sprzętu w przypadku jego zagubienia lub kradzieży. Usługa
dostępna jest wyłącznie dla klientów Lark.
Atutem Ultimate 7i jest również długi czas pracy baterii. Zasilający urządzenie akumulator litowopolimerowy 3000mAh pozwala na pracę do 6 godzin.
Pierwszy tablet Lark z procesorem Intela dostępny jest w sieci Tesco.
Sugerowana cena producenta dla Ultimate 7i to 299 zł.
Specyfikacja Ultimate 7i
 Procesor Intel Atom Z2520 Dual Core ®
 System Android 4.4 KitKat
 Ekran 7" 1024 x 600 IPS, wysoko kontrastowy zapewniający komfort użytkowania
 RAM 2GB, pamięć wewnętrzna 8GB
 Dwie kamery przednia 0,3Mpx i tylna 2Mpx
 Bluetooth
 Wejście słuchawkowe
 Slot na kartę MicroSD dzięki której można zwiększyć pamięć o 32GB
 Akumulator litowo-polimerowy 3000mAh
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Marka LARK jest obecna na polskim rynku od 2004 roku, a jej oferta obejmuje urządzenia nawigacyjne GPS, tablety,
smartphone’y, smart audio, przenośny sprzęt audio i video oraz inne. LARK systematycznie poszerza ofertę swoich
urządzeń o nowe, ciekawe rozwiązania. Dystrybucja oferty odbywa się poprzez sprzedaż stacjonarną i internetową, a
produkty firmy dostępne są w ponad 1400 sklepów w całym kraju, w tym wszystkich wiodących sieciach handlowych.

