DeVobis - síla vizualizace
revoluční novinka na světovém trhu
parfém s digitálním LCD displejem
Díky unikátní technologii může DeVobis
sloužit jako jedinečný vizualizační materiál
ESSENS. Jednoduchým způsobem je možné
do paměti nahrát vlastní fotografie, hudbu
či videoklipy. Vznikne tak naprosto originální
dárek! Darujte parfém, vyznejte lásku,
popřejte k výročí, narozeninám, promoci...
Ať už jste kdekoli, poslouchejte hudbu, pusťte
si svůj oblíbený film, učte se cizí jazyky, nebo si
jen tak prohlížejte fotky.
Je to jen na vás a vaší fantazii!

K dispozici jsou tři barevné varianty:
černá, bílá a červená.
DeVobis disponuje displejem s úhlopříčkou 3,5
palce s kapacitou vnitřní paměti 4 GB. Kapacitu
paměti je možné rozšířit až o 16 GB z paměťové
karty SD. Přístroj se nabíjí pomocí mikro USB
kabelu, který je součástí balení.

Darujte DeVobis, darujte emoce...

www.devobis.eu

www.essensworld.com

Ovládání je tak snadné
• Přístroj zapnete tlačítkem on/off na boku přístroje, na displeji
se zobrazí jednoduché menu.
• Pomocí šipek umístěných pod displejem si vyberete požadovaný
soubor a výběr potvrdíte tlačítkem play/pause. Stejné tlačítko pak
použijete pro pozastavení obrazu.
• Zpětným tlačítkem je pak možné vrátit se do původního menu.
Delší podržení tlačítka umožní rotaci obrázků na displeji.
• Hlasitost se ovládá tlačítky na boku a její nastavení signalizuje ikona
v rohu displeje.
• Nahrávání souborů v požadovaném formátu je možné pomocí mikro
USB kabelu přímo z vašeho počítače nebo pomocí SD karty.
• DeVobis je vybaven také konektorem na sluchátka (jack 3,5 mm)
pro diskrétní poslech vaší oblíbené hudby či sledování videí.
Parfém o obsahu 50 ml je důmyslně ukrytý v obalu s LCD displejem
a po jeho vyprázdnění je možné flakón jednoduše vyměnit za jiný.
Na výběr jsou ty nejoblíbenější vůně ESSENS: w102, w104, w105, w107,
w117 a m001, m003, m007.
Technické parametry:
Rozměry: 66 x 135 x 39 mm
Displej: 3,5”, TFT LCD 480x320 px
USB: USB 2,0
Vnitřní paměť: 4 GB
Typ paměťové karty: SD karta
Formát obrázků: JPG, GIF, BMP
Formát audio: MP3, WAV, WMA
Formát video: AVI, MP4, WMV, RMVB, MOV
Podporovaný jazyk: angličtina, francouzština, španělština, turečtina
Kompatibilita: Windows (7/Vista/XP), Mac OS X (v10,7/10,6/10,5)
Napájení: DC 5 V
Druh a kapacita baterie: 3,7 V Li-ion 1000 mAh
Obsah balení: DeVobis by ESSENS, uživatelská příručka v ČJ, mikro USB,
čisticí ubrousek

