
Tα πιο στυλάτα tablet είναι Ελληνικά!

ΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
TABLET Κομψό, στιλάτο & πανέξυπνο

Capacitive LCD IPS οθόνη 8’’ είναι ιδανική για διάβασμα βιβλίων, 
περιοδικών, εφημερίδων καθώς και πλοήγηση στο internet. Επιπλέον, 
απολαύστε με άνεση τις αγαπημένες σας ταινίες και video!

16GB Αποθηκευτικός 
χώρος 16GB

1.3GHz

IPS HD

2 κάμερες

8,0”8,0”

X4
Εξοπλισμένο με τετραπύρηνο επεξεργαστή και 1GB RAM για 
εξαιρετικές επιδόσεις, το MLSiQTab® Novel 3G, μπορεί να μετατρέψει 
την καθημερινή σας εργασία σε μια απολαυστική εμπειρία.

H ενσωματωμένη κάμερα των 8MP που διαθέτει αυτόματη εστίαση 
εξασφαλίζει ποιοτικές λήψεις ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού 
φωτισμού. Αν πάλι είστε φίλοι των selfies ή των βιντεοκλήσεων, η 
μπροστινή κάμερα των 2 MP προσφέρει υψηλή ανάλυση στις selfies 
και στα βίντεο σας.

Οι εφαρμογές σας μπορούν να βρουν στέγη στα 16GΒ μνήμης και σε 
περίπτωση που οι απαιτήσεις σας αυξηθούν, η προσθήκη κάρτας micro 
SD έως 128GB θα σας λύσει το πρόβλημα.

Android 7
To MLSiQTab® Novel 3G ενσωματώνει την έκδοση Android™ 7.0 
(Nougat) για να μπορείς να εκμεταλλευτείς πλήρως τις 
δυνατότητες της συσκευής σας και να απολαμβάνεις ένα 
διαδραστικό γεμάτο εμπειρίες λειτουργικό περιβάλλον!

πάχος
10,8 χιλ

Το νέο MLSiQTab® Novel 3G θα σας συνοδεύει παντού, χάρη στον 
κομψό σχεδιασμό του, με πάχος 10,8χιλ και βάρος 348γρ.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Λειτουργικό σύστημα AndroidTM 7.0 (Nougat) 
Επεξεργαστής Quad Core 1,3GHz // MediaTek MT8321
Αποθηκευτικός Χώρος 16GB (επεκτάσιμη ως 128GB με SD Card)
Μνήμη RAM 1GB
Οθόνη αφής 8” LCD IPS (800x1280)                   
Συνδεσιμότητα 3G // WiFi // GPS // Bluetooth V4.0 //
microUSB // Jack 3,5 mm // Ραδιόφωνο
Μπαταρία 4000mAh Li-Poly // Μη αποσπώμενη
Διαστάσεις 207.0mm x 123.0mm x 10.8mm
Βάρος 348 γραμ.
Κάμερα φωτογραφίες 8 MP με LED Flash
Μπροστινή Κάμερα 2 MP 
Αριθμός SIM Μία SIM (standard SIM)
Διαθέσιμα Χρώματα Μαύρο

Η συσκευασία περιλαμβάνει:
MLSiQTab® Novel 3G
Φορτιστή σπιτιού
Καλώδιο Micro USB
Γρήγορο οδηγό

Της μιλάς. Καταλαβαίνει. Ψάχνει για σένα στο YouTubeΤΜ!  
Πλέον η αναζήτηση videos στο YoutubeΤΜ μπορεί να γίνει και φωνητικά. 
Αγγίζοντας το αριστερό κουμπί Talk&Watch® for YoutubeΤΜ μπορείς να 
αναζητήσεις ελληνικά videos, και με το πλήκτρο Talk&Watch® for YoutubeΤΜ 
στα δεξιά μπορείς να αναζητήσεις videos στα αγγλικά.

Της μιλάς. Καταλαβαίνει. Γράφει το mail σου. 
Eσύ απλά πες το κείμενο που θέλεις να γράψεις και αυτό γράφεται 
αυτόματα. Τόσο απλά και εύκολα!

Της μιλάς. Καταλαβαίνει. Γράφει το Post στο FacebookΤΜ ; ή οπουδήποτε αλλού! 
Με την MAIC ξεχνάς τη χρονοβόρα πληκτρολόγηση. Απλά πατάς το κουμπί του 
μικροφώνου, λες το κείμενο και αυτό γράφεται αυτόματα στον τοίχο σου στο 
Facebook ή στο Twitter και στα προσωπικά σου μηνύματα. Tόσο απλά & εύκολα!

Της μιλάς. Καταλαβαίνει. Σε οδηγεί. 
Ακόμη ψάχνεις πως θα φτάσεις στον προορισμό σου; Το Talk&Drive® ο πλοηγός 
της MLS που έχει ήδη κατακτήσει την ελληνική αγορά, υπάρχει και στο 
MLSiQTab® Novel 3G. Απλά του λες που θέλεις να πας και η νέα σου συσκευή 
σε καθοδηγεί. Γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια!

Της μιλάς. Καταλαβαίνει. Βρίσκει για σένα. 
Με την MLS Pedia®, η συσκευή σου μετατρέπεται σε κινούμενη εγκυκλοπαίδεια. 
Η MAIC θα εντοπίσει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι, αλλά θα σου 
αναγνώσει και μία σύνοψη των αποτελεσμάτων που βρήκε.

Της μιλάς. Καταλαβαίνει. Μεταφράζει για σένα. 
Με το MLS Τalk&Translate® η MAIC μπορεί να μεταφράσει μια λέξη ή 
πρόταση από τα ελληνικά στα αγγλικά και αντίστροφα και να σου εμφανίσει 
το μεταφρασμένο κείμενο στην οθόνη ενώ ταυτόχρονα υπαγορεύει τη σωστή 
προφορά! 

Εφαρμογές MAIC
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Μαύρο

Της μιλάς. Καταλαβαίνει. Φωτογραφίζει για σένα. 
Με το MLS Talk&Photo®, η ΜΑΙC γίνεται η προσωπική σας φωτογράφος. Απλά 
λέτε selfie και η MAIC βγάζει τη φωτογραφία για εσάς.

Της μιλάς. Καταλαβαίνει. Ψάχνει για σένα! 
Mε το πλήκτρο Talk&Search® μπορείς πλέον να κάνεις φωνητική αναζήτηση 
στο Google στα ελληνικά και η μηχανή αναζήτησης θα σου εμφανίσει όλα τα 
σχετικά αποτελέσματα. Μπορείς επίσης να αναζητήσεις πρόσωπα, τοποθεσίες, 
εστιατόρια, κλπ στα αγγλικά και πάλι να σου εμφανίσει όλα τα σχετικά λήμματα.

Της μιλάς. Καταλαβαίνει. Τηλεφωνεί! 
Aπλώς λες το όνομα του ατόμου το οποίο θέλεις να καλέσεις και το MLS iQTab® 
Novel 3G κάνει το τηλεφώνημα για σένα, όπως και αν έχεις περάσει την επαφή 
σου (Ελληνικά, Greeklish, με ανάμεικτους συνδυασμούς). 

Της μιλάς. Καταλαβαίνει. Γράφει μήνυμα. 
Απλά πατάς το κουμπί Talk&SMS®, λες το όνομα της επαφής και υπαγορεύεις το 
μήνυμα στη συσκευή σου. Το κείμενο γράφεται αυτόματα. Δεν χρειάζεται πια να 
πληκτρολογείς μηνύματα στη συσκευή σου. Μπορείς απλά να του τα πεις και τα 
γράφει εκείνο για σένα.

Caller-iDCaller-iD

Δες ποιός σε καλεί. 
Με το MLS Caller ID® μπορείς να δεις ποιος σε καλεί. Επιπλέον, αν θέλεις να 
αναζητήσεις έναν αριθμό τηλεφώνου απλά πληκτρολόγησέ τον και το MLS Caller 
ID® θα σου πει σε ποιον ανήκει. 


