


DeVobis - силата на визуализацията

революционна иновация на световния пазар
парфюм с цифров LCD дисплей

Подари DeVobis, подари емоция...

DeVobis от ESSENS, благодарение на уникална 
технология, представлява  изключителен 
визуален продукт. Лесно може да запишете в 
паметта му вашите собствени снимки, музика 
или видео клипове. Незабавно получавате 
невероятно  оригинален подарък! Сега може да 
подарите  парфюма като подарък  за любимия 
човек , да поздравите приятел за годишнина, 
рожден ден, абитуриентски бал...

Където и да сте , можете да слушате музика 
или да гледате любимия си филм , да изучавате 
чужди езици или просто да разглеждате снимки.

Той е до вас и вашето въображение!

Има три цветови варианта: черно, бяло и червено.
DeVobis разполага с дисплей с диагонал от 3,5 
инча и 4 гигабайта вътрешна памет. Капацитетът 
на паметта може да се разшири до 16 гигабайта, 
чрез карта  памет. Устройството се зарежда чрез 
микро - USB кабел, който е включен в пакета.

DeVobis - силата на визуализацията



Парфюм от 50 мл е умело скрит в опаковката с LCD дисплей и, след 
като свърши, флакона  лесно може да бъде заменен с друг. Изберете 
от най-популярните ESSENS аромати: W102, W104, W105, W107, 
W117 и M001, M003, M007.

Технически параметри:
Размери: 66 х 135 х 39 mm
Дисплей: 3.5 “ TFT LCD 480x320 пиксела
USB: USB 2.0
Вградена памет: 4 GB
Тип памет: SD Card
Поддържани формати за изображения: JPG, GIF, BMP
Поддържани аудио формати: MP3, WAV, WMA
Поддържани видео формати: AVI, MP4, WMV, RMVB, MOV
Поддържани езици: английски, френски, испански, турски

Съвместимост: Windows ( 7/Vista/XP ), Mac OS X ( v10,7/10,6/10,5)
Захранване: DC 5V
Вид и капацитет на батерията: 3.7V Li -ion 1000mAh
Комплектът включва: DeVobis от ESSENS, Ръководство за 
потребителя в Чехия, micro-USB, кърпичка за почистване

Контролът е толкова лесен

• Устройството се включва с помощта на бутона ON / OFF , който се намира 
отстрани ; на дисплея се показва просто меню .

• С помощта на стрелките ,  разположени под дисплея, изберете желания 
файл и потвърдете избора с натискане на бутона Play / Pause . След това 
използвайте същия бутон , за да спрете изображението.

• Използвайте бутона за обратно, за да се върнете към главното меню. Натиск 
със задържане на бутона позволява въртене на изображенията на дисплея .

• Силата на звука се контролира с бутоните отстрани, настройките  са 
обозначени с икона в ъгъла на дисплея.

• Качване на файлове в необходимия формат е възможно с помощта на 
микро -USB кабела директно от вашия компютър, или с помощта на SD 
картата.

• DeVobis също е снабден с 3,5 мм жак за слушалки (конектор) за дискретно 
слушане на любимата ви музика или гледане на видео.

Контролът е толкова лесен

www.devobis.eu www.essensworld.com


