


DeVobis - a megjelenítés ereje

egy forradalmi innováció a világpiacon

parfüm digitális LCD kijelzővel

Ajándékozzon DeVobist,

A DeVobis, az egyedülálló technológiának 
köszönhetően az ESSENS exkluzív vizuális 
terméke. A memóriába könnyen feltölthetőek 
a saját fotók, zenék és videók.  Ön azonnal egy 
teljesen egyedi és eredeti ajándékhoz juthat 
hozzá! Most egy parfümöt adhat ajándékba, 
hogy szerelmet valljon, gratuláljon valakinek 
egy évforduló alkalmából, születésnapra, 
érettségire…

Bárhol is van, hallgathat zenét, megnézheti 
kedvenc fi lmjét, tanulhat idegen nyelvet, vagy 
csak nézegetheti a fényképeit.

Ez csak Önön és a képzeletén múlik!

Három színkombinációban elérhető :
fekete, fehér és piros.
A DeVobis egy 3,5 inches diagonális képer-
nyővel büszkélkedik és 4 GB belső memóriával. 
A memória kapacitása bővíthető 16 GB-ig 
egy behelyezhető SD kártya segítségével. A 
készüléket mikro-USB kábellel lehet feltölteni, 
melyet a csomag tartalmaz.

DeVobis - a megjelenítés ereje

ajándékozzon érzelmeket...



Az 50 ml-es parfüm okosan el van rejtve az LCD kijelző csomagolásában, 
és ha kifogyott, a fl akon könnyedén kicserélhető egy másikra. Választhat 
a legnépszerűbb ESSENS illatok közül: W102, W104, W105, W107, 
W117 és M001, M003, M007

Technikai adatok: 
Méret: 66 x 135 x 39 mm
Kijelző: 3,5”, TFT LCD 480x320 px
USB: USB 2,0
Belső memória: 4 GB 
Memória kártya típusa: SD karta
Kép formátum: JPG, GIF, BMP
Audio formátum: MP3, WAV, WMA
Video formátum: AVI, MP4, WMV, RMVB, MOV
Támogatott nyelvek: Angol, Francia, Spanyol, Török

Kompatibilitás: Windows (7/Vista/XP), Mac OS X (v10,7/10,6/10,5)
Tápegység: DC 5 V
Akkumulátor: 3,7 V Li-ion 1000 mAh
Csomag tartalma: DeVobis by ESSENS, Magyar kézikönyv, micro-USB, 
Tisztítókendő

A kezelése oly könnyű

• Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gomb segítségével a készülék 
oldalán; a kijelző egy egyszerű menüt mutat

• A nyilak használatával a kijelzőn belül kiválasztható a lejátszani kívánt fi le 
és a kiválasztás megerősíthető a Play/Pause gomb lenyomásával. Ugyan-
ennek a gombnak a lenyomásával lehet a képet megállítani (kimerevíteni).

• Használja a vissza gombot a főmenübe való visszalépéshez. Hosszabban 
lenyomva tartva a gombot lehetséges a képet elforgatni a kijelzőn.

• A hangerő szintén gombbal szabályozható a készülék oldalán és a
beállításhoz az ikon a készülék sarkában található.

• A fi le-ok feltöltéséhez a szükséges formátumban egy mikro-USB kábel 
szükséges közvetlenül a számítógépéről, vagy használják az SD kártyát.

• A DeVobis egy 3,5 mm fejhallgató csatlakozóval is fel van szerelve,
kedvenc zenéjét, vagy videóját diszkréten is hallgathassa.

www.devobis.eu www.essensworld.com


