


DeVobis - moč vizualizacije

revolucionarna novost na svetovnem trgu

parfum z digitalnim LCD zaslonom

Podarite DeVobis, podarite čustva...

DeVobis, zahvaljujoč edinstveni tehnologiji, 
služi kot izključni vizualni izdelek, produciran 
od ESSENS. Enostavno naložite v pomnilnik 
vaše lastne fotografi je, glasbo in video posnet-
ke. Takoj imate na voljo povsem izvirno darilo! 
Sedaj lahko podarite parfum kot darilo,
da pokažete svojo ljubezen, čestitate nekomu 
za obletnico, rojstni dan, maturo ....

Kjerkoli že ste, lahko poslušate glasbo ali
gledate vaš najljubši fi lm, se učite tujih jezikov 
ali pa samo brskate po fotografi jah.

To je možno le v vaši domišliji!

Na izbiro je v treh barvah:
črni, beli in rdeči.
DeVobis se ponaša z zaslonom z diagonalo 3,5’’ 
in s 4 GB notranjega pomnilnika. Pomnilnik je 
mogoče razširiti do 16 GB, s pomnilniško karti-
co SD. Naprava se polni preko mikro USB kabla, 
ki je vključen v paketu.



50 ml parfum je domiselno skrit v ovoju z LCD-zaslonom in ko je parfum 
porabljen, se lahko steklenička zlahka zamenja z drugo. Izbirate lah-
ko med najbolj priljubljenimi ESSENS dišavami: W102, w104, W105, 
W107, w117 in M001, M003, m007.

Tehnični podatki: 
Dimenzije: 66 x 135 x 39 mm
Zaslon: 3,5”, TFT LCD 480x320 px
USB: USB 2,0
Integriran spomin: 4 GB 
Vrste spominskih kartic: SD karta
Podprt format fotografi j: JPG, GIF , BMP
Podprt audio format: MP3, WAV, WMA
Podprt video format: AVI, MP4, WMV, RMVB , MOV
Jeziki OSD: angleščina, francoščina, španščina, turščina

Združljivost: Windows (7/Vista/XP), Mac OS X (v10,7/10,6/10,5)
Napajanje: DC 5 V
Vgrajena baterija: 3,7 V Li-ion 1000 mAh
Paket vsebuje: DeVobis od Essens, Navodilo za uporabo v slovenščini, 
Mikro USB, krpa za čiščenje

Upravljate ga z lahkoto

• Vklopite napravo s stikalom ON / OFF na strani naprave, zaslon prikaže 
preprost meni.

• S pomočjo puščic, ki se nahajajo pod zaslonom, izberite želeno
datoteko in potrdite s pritiskom na gumb PLAY (Predvajaj) / Pause (Pavza).
Nato uporabite isto tipko, da začasno zamrznete podobo.

• Uporabite gumb za vrnitev, da se vrnete na prvotni meni. Držanje
gumba dlje časa omogoča vrtenje slike na zaslonu.

• Glasnost regulirate z gumbi na strani, nastavitev najdete pod ikono
v kotu zaslona.

• Nalaganje datotek v zahtevani obliki je mogoče preko mikro USB kabla 
neposredno iz računalnika ali s SD kartice.

• DeVobis je opremljen tudi z 3,5 mm priključkom za slušalke (konektor-
jem) za diskretno poslušanje vaše najljubše glasbe ali gledanje video 
posnetkov.

Upravljate ga z lahkoto

www.devobis.eu www.essensworld.com


