


DeVobis - Η δύναμη της οπτικοποίησης
μία επαναστατική καινοτομία στην
παγκόσμια αγορά
άρωμα με ψηφιακή οθόνη LCD

Χαρίστε DeVobis, χαρίστε συναισθήματα ...

Το DeVobis, χάρη της μοναδικής τεχνολογίας 
του, είναι αποκλειστικά οπτικό προϊόν της 
ESSENS. Κατεβάζετε εύκολα τις δικές σας 
φωτογραφίες , την μουσική σας ή και τα βίντεο, 
τα αποθηκεύετε στην μνήμη του και αποκτάτε 
αμέσως ένα καθ΄’ολα πρωτότυπο δώρο! 
Προσθέστε και άρωμα ως δώρο, και δείξτε την 
αγάπη σας, συγχαρείτε μία επέτειο, αποφοίτηση, 
ευχηθείτε Χρόνια Πολλά...

Όπου κι αν βρίσκεστε,  θα ακούτε τα αγαπημένα 
σας μουσικά κομμάτια, θα παρακολουθείτε 
την αγαπημένη σας ταινία, θα μαθαίνετε ξένες 
γλώσσες ή πολύ απλά,  θα αναπολείτε της 
αγαπημένες σας στιγμές και πρόσωπα με μία 
απλή  περιήγηση στις φωτογραφίες.

DeVobis, και αφεθείτε στην φαντασία σας!

Το DeVobis είναι διαθέσιμο σε τρία χρώματα: 
μαύρο, λευκό και κόκκινο.
Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του DeVobis είναι, η 
οθόνη 3,5 ιντσών και 4 gigabyte εσωτερική μνήμη. 
Η χωρητικότητα της μνήμης μπορεί να επεκταθεί 
στα 16 gigabytes, που λαμβάνονται από την κάρτα 
μνήμης SD. Η συσκευή φορτίζεται μέσω ενός 
μικρο- καλωδίου USB το οποίο περιλαμβάνεται στη 
συσκευασία.

Η δύναμη της οπτικοποίησης



Το άρωμα 50 ml είναι αναλώσιμο, και καλύπτεται έξυπνα με το 
περίβλημα-οθόνη LCD. Την στιγμή που θα σας εξαντληθεί το άρωμα, 
αντικαταστήστε το, επιλέγοντας από τα πιο δημοφιλή ESSENS 
αρώματα: W102 , W 104 , W105 , W107 , W117 και M001 , M003 , M007. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Διαστάσεις : 66 x 135 x 39 χιλ.
Οθόνη: 3.5 “ TFT LCD 480x320 px
USB : USB 2.0
Εσωτερική μνήμη : 4 GB
Τύπος καρτών : SD Card
Υποστηριζόμενη μορφή αρχείου εικόνων: JPG , GIF , BMP
Υποστηριζόμενη μορφή αρχείου ήχου: MP3 , WAV , WMA
Υποστηριζόμενη μορφή βίντεο: AVI , MP4 , WMV , RMVB , MOV
Υποστηριζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά , Ισπανικά, Τουρκικά

Συμβατότητα: Windows ( 7/Vista/XP ) , Mac OS X ( V10 , 7/10 , 6/10 , 5 )
Τροφοδοσία : DC 5V
Τύπος μπαταρίας και η χωρητικότητά της : 3.7V Li - ion 1000mAh
Περιεχόμενα συσκευασίας : DeVobis by ESSENS, οδηγός χρήσης, micro 
- USB, πανάκι καθαρισμού

Πως λειτουργεί το DeVobis by ESSENS? Πανεύκολα!

• Ενεργοποιήστε το χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ON / OFF στο πλάι της 
συσκευής, και στην οθόνη του θα εμφανιστεί ένα απλό μενού.

• Με τα βέλη που βρίσκονται κάτω από την οθόνη, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε 
και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πιέζοντας το πλήκτρο PLAY / PAUSE . Στη 
συνέχεια, χρησιμοποιήστε το ίδιο πλήκτρο για να ακυρώσετε/ανακαλέσετε την 
εικόνα.

• Χρησιμοποιήστε το αντίστροφο πλήκτρο (“προηγούμενο”) για να επιστρέψετε 
στο αρχικό μενού. Πιέζοντας το πλήκτρο για μερικά δευτερόλεπτα, επιτρέπετε 
την περιστροφή των εικόνων στην οθόνη.

• Η ένταση του ήχου ελέγχεται από τα πλήκτρα στο πλάι και η ρύθμιση του 
καθορίζεται από ένα εικονίδιο στη γωνία της οθόνης .

• Τα αρχεία πρέπει να κατεβούν, στην απαιτούμενη μορφή τους,  με τη χρήση του 
micro - USB καλώδιου και του υπολογιστή σας ή της κάρτας SD.

• Το DeVobis έχει και υποδοχή ακουστικών 3,5 χιλ., κάτι που σας επιτρέπει να 
ακούτε την αγαπημένη σας μουσική ή να παρακολουθείτε βίντεο διακριτικά.

www.devobis.eu www.essensworld.com


