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Phablet 6.0 z nawigacją on-line NaviExpert
LARK Phablet 6.0 to urządzenie łączące w sobie funkcje smartphone’a oraz tabletu, które teraz,
dzięki on-linowej nawigacji, idealnie sprawdzi się również w roli asystenta podróży.
Wskazywanie propozycji najdogodniejszej trasy z pominięciem korków, ostrzeżenia o kontrolach
drogowych, radarach, wypadkach, a nawet remontach na drodze - to tylko niektóre z funkcji
mobilnej nawigacji NaviExpert. Teraz aplikacja dostępna jest na phablecie marki LARK. Wartą 99
PLN roczną licencję na użytkowanie NaviExpert Klienci kupujący LARK Phablet 6.0 otrzymują
całkowicie bezpłatnie.
LARK Europe, który jest liderem rynku nawigacji w Polsce, zapowiada, że zamierza w NaviExpert
wyposażać kolejne swoje urządzenia mobilne.
„Aktualne trendy rynkowe pokazują, że urządzenia nawigacyjne on-line wypierają dotychczas
stosowane off-linowe. Jesteśmy tego świadomi i dlatego już dziś wprowadzamy do naszej oferty
urządzenia mobilne z nawigacją on-line.“ – mówi Mateusz Gac, prezes LARK Europe SA.
Pierwszy produkt LARK wyposażony w ten typ
nawigacji - LARK Phablet 6.0, jest kolejnym, po m.in.
tabletach i smartfonie, urządzeniem mobilnym w
ofercie producenta.
Urządzenie posiada wygodny 6-calowy dotykowy
ekran wykonany w technologii IPS o rozdzielczości
960x540 pikseli, wbudowany moduł GPS, mocną
baterię (pozwalającą na 210 godzin czuwania i około
200 minut rozmów), solidną obudowę oraz dołączony
do zestawu uchwyt umożliwiający zamontowanie na
szybie samochodu. To w połączeniu z aplikacją
NaviExpert sprawia, że LARK Phablet 6.0 idealnie
sprawdza się w roli asystenta podróży.
Ale to nie wszystko. Pierwszy phablet LARKA potrafi
o wiele więcej, gdyż obok nawigacji, łączy w sobie
funkcje smartphona, tabletu oraz przenośnego
centrum operacyjnego.
Urządzenie wyposażone jest 4-rdzeniowy procesor
1,3 GHz i 1 GB pamięci RAM, która zapewnia płynne
działanie nawet przy kilkunastu operacjach
działających w tle oraz 8 GB pamięci Flash. Posiada modem 3G z funkcją DualSIM i obsługą AERO2
oraz system Android 4.2 Jelly Beam. Bardzo dobrej jakości zdjęcia to z kolei zasługa wbudowanego
aparatu fotograficznego o rozdzielczości 5 Mpix z fleszem LED. Ponadto urządzenie wyposażone
jest w moduł Bluetooth, odtwarzacz plików MP3 i wideo, wbudowane radio, kamerę do
wideorozmów 0,3 Mpix, kartę bezprzewodową Wi-Fi, slot na karty micro SD, złącze słuchawkowe
oraz port USB.

„LARK Phablet 6.0 stanowi idealną propozycję dla osób szukających potężnego i wydajnego
mobilnego kombajnu multimedialnego o wszechstronnych możliwościach i dobrych parametrach
technologicznych w przystępnej cenie. Polecam to rozwiązanie przede wszystkim osobom
mobilnym, które często przebywają poza domem, a jednak chcą być w kontakcie ze światem i
regularnie przeglądać sieć.“ – mówi Mateusz Gac, prezes LARK Europe SA.
Wyróżnikiem phabletu LARK jest również szereg preinstalowanych aplikacji. Obok NaviExpert na
urządzeniu zainstalowane są takie aplikacje jak PlaceKnow z bonem o wartości 100 zł na zakupy
usług turystycznych, Nexto z darmowym e-book’iem Time Riders, Legimi oferującą darmowy
dostęp przez okres 2 tygodni do 3000 e-booków oraz aplikacje Onet zapewniające informacje i
rozrywkę.
Producent zakłada, że cena Lark Phablet 6.0 nie powinna przekroczyć 599 PLN. Produkt dostępny
jest w sieci sklepów: Euro RTV AGD, Selgros, Makro Cash and Carry, , Tesco, Neo24.pl,
Empik.com.pl

O LARK EUROPE
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 wszystkie wiodące sieci operujące na terenie naszego kraju.

