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Právní podmínky a poznámky
1. Jako ochranu proti vniknutí vody do přístroje je nutné instalovat kryt konektorů. Tablet splňuje normy 
IP-X4 - výdrž proti stříkající vodě. 2. Není zaručena kompatibilita se všemi značkami a jejich přístroji 
na dálkové ovládání. Systém je schopen naučit se kódy přístrojů pracujících na principu infračerveného 
záření. 3. Vyžaduje domácí síť a jeden přístroj v síti, který pracuje jako DLNA server. Obsah s ochranou proti 
kopírování a některé vybrané formáty systém nepodporuje.
Značky a loga Sony, Xperia, TruBlack, Clear Phase, xLOUD, S-Force a Sony make.believe jsou ochrannými 
známkami společnosti Sony Corporation. Android a Google Play jsou ochrannými známkami společnosti 
Google Inc. Robot Android je převzat z materiálů vytvořených a sdílených společností Google a je 
používán v souladu s licenčními podmínkami uvedenými v Creative Commons 3.0 Attribution License. 
Blu-ray Disc je ochrannou známkou Asociace Blu-ray Disc. HDMI je ochrannou známkou HDMI Licensing 
LLC. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem svých právoplatných majitelů. Jednotlivé informace 
tohoto sdělení se mohou měnit bez předchozího upozornění. 
© 2012 Sony Europe Limited. Společnost registrovaná v Anglii a Walesu. Registrované sídlo: The Heights, 
Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom. Identifi kační číslo společnosti: 2422874. Adresa 
lokálního zastoupení: Sony Europe Limited, organizační složka, V Parku 2309/6, 148 00 Praha 4, Česká 
republika. Srpen 2012
Všechna práva jsou vyhrazena. Reprodukce tohoto materiálu či kterékoli jeho části bez předchozího 
písemného souhlasu vlastníka práv je zakázána. Společnost Sony nepřebírá odpovědnost za žádné chyby, 
které se mohou vyskytnout v tomto dokumentu.
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poznejte život s Xperia™ Tablet S
Ať jste doma, na cestách nebo na dovolené, užívejte si super rychlé aplikace, hry, internet, video a hudbu 
ve strhujícím stylu Xperia™.

objevte příslušenství pro ještě lepší zážitek
Vyberte si stylové doplňky a vytvořte si vlastní, ještě zajímavější Xperia™ Tablet S.  www.sony.eu/XperiaTablet

Barevné kryty 
Stylové obaly chrání váš 
Xperia™ Tablet S. Lehce se 
nasazují a umožňují vám 
jednoduchou manipulaci 
v různých polohách. 

Kryt s klávesnicí 
Tenký, lehký a stylový. Kryt 
s klávesnicí chrání obrazovku 
a při odkrytí nabízí velmi 
pohodlné psaní, které oceníte 
při dlouhých emailech nebo 
zprávách. 

Dokovací stanice 
Vyberte si postavení na výšku 
nebo na šířku. Zatímco si 
váš Xperia™ Tablet S nabíjíte, 
můžete ho propojit s televizí 
pomocí vestavěného HDMI 
konektoru a zároveň připojit 
až tři USB zařízení.

Dokovací stanice 
s reproduktorem
Naplňte svůj domov skvělým 
zvukem, zatímco se váš 
Xperia™ Tablet S bude 
nabíjet v dokovací stanici 
s reproduktorem a dálkovým 
ovládáním.

Prostor pro každodenní život 
Díky supertenkému hliníkovému 
tělu a obrazovce odolné proti polití1 
si s tabletem Xperia™ S můžete užívat 
kdykoli a kdekoli.

Prostor pro propojení 
Přepínejte TV kanály a ovládejte svůj 
audio systém s univerzálním ovladačem2. 
Fotky a videa „házejte“ na velkou 
obrazovku díky technologii DLNA3.

Prostor pro sdílení 
Nastavte si plochu, aplikace, tapetu 
a vzhled ikon přesně podle své chuti. 
Následně můžete vytvořit další unikátní 
profi ly, aby si přátelé a členové vaší 
rodiny mohli užívat zábavu s Xperia™ S 
tabletem podle svého. 

Dokovací kloub 
Vyberte si úhel, který vám 
vyhovuje, a užívejte si práci 
s Xperia™ Tablet S i v době, kdy 
se nabíjí jeho baterie. 

Jednoduchý stojan 
Žádné kabely, žádné starosti. 
Užijte si svobodu pohybu 
a dívejte se na obrazovku 
z úhlu, který vám nejlépe 
vyhovuje, ať jste na dovolené, 
v práci nebo doma. Zkrátka 
kdekoli.

Ochrana obrazovky 
Přilepí se na povrch displeje bez 
vytváření vzduchových bublin. 
Chránič obrazovky ochrání 
Xperia™ Tablet S před škrábanci, 
prachem a otisky prstů bez 
omezení citlivosti senzorů nebo 
zhoršení zobrazení. 

Kabely
S kabely HDMI®, USB a síťovým 
kabelem pro připojení 
AC adaptéru připojíte svůj 
Xperia™ Tablet S k mnoha 
přístrojům ve svém okolí.

Xperia™ Tablet S - technické specifi kace:
LCD: 23,8 cm (9,4”) (1280 × 800)

OS: Android 4.0.3

CPU: NVIDIA® Tegra® 3 mobilní procesor se čtyřjádrovým CPU 
a 5. generací úsporného jádra s max. frekvencí 1,4 GHz. 

Kapacita paměti: 16 / 32 GB + 1 GB operační paměti 533 MHz

Bezdrátové připojení: 3G u vybraných modelů (volitelné), BT3.0, WiFi (802.11 a/b/g/n)

Vstupy a výstupy: Multi Port (HDMI a USB kompatibilní), slot na SD kartu, mikrofon, 
výstup na sluchátka, stereo reproduktor, infračervené ovládání

Snímače: Ambient Light, Gyro, Compass, Accelerometer, S-GPS (WiFi), A-GPS (3G)

Snímací čip: 1,0 Mpx (přední) 8,0 Mpx (zadní)

Rozměry: 240 mm × 174,2 mm × 8,8-11,85 mm (š × h × v)

Hmotnost: 570 g (Wi-Fi), 585 g (3G)

Baterie: Výdrž až 10 hodin. Baterie 6000 mAh

Technologie: ODOLNÝ PROTI POLITÍ




