


DeVobis - sila vizualizácie

revolučná novinka na svetovom trhu

parfum s digitálnym LCD displejom

Darujte DeVobis, darujte emócie...

Vďaka unikátnej technológii môže DeVobis 
slúžiť ako jedinečný vizualizačný materiál
ESSENS. Jednoduchým spôsobom je možné 
do pamäti nahrať vlastné fotografi e, hudbu 
či videoklipy. Vznikne tak úplne originálny 
darček! Darujte parfum, vyznajte lásku,
poprajte k výročiu, k narodeninám, promócii…

Nech už ste kdekoľvek, počúvajte hudbu, 
prehrajte si svoj obľúbený fi lm, učte sa cudzie 
jazyky, alebo si len tak prezerajte fotky.

Je to len na vás a vašej fantázii!

K dispozícii sú tri farebné varianty:
čierna, biela a červená.
DeVobis disponuje displejom s uhlopriečkou 3,5 
palcov s kapacitou vnútornej pamäte 4 GB.
Kapacitu pamäte je možné rozšíriť až o 16 GB z 
pamäťovej karty SD. Prístroj sa nabíja pomocou 
mikro USB kábla, který je súčasťou balenia.



Parfum s objemom 50 ml je dômyselne ukrytý v obale s LCD displejom a 
po jeho vyprázdnení je možné fl akón jednoducho vymeniť za iný. Na výber 
sú tie najobľúbenejšie vône ESSENS: w102, w104, w105, s107, w117 a 
m001, m003, m007.

Technické parametre:
Rozmery: 66 x 135 x 39 mm
Displej: 3,5”, TFT LCD 480x320 px
USB: USB 2,0
Vnútorná pamäť: 4 GB
Typ pamäťovej karty: SD karta
Formát obrázkov: JPG, GIF, BMP
Formát audio: MP3, WAV, WMA
Formát video: AVI, MP4, WMV, RMVB, MOV
Podporovaný jazyk: angličtina, francúzština, španielčina, turečtina

Kompatibilita: Windows (7/Vista/XP), Mac OS X (v10,7/10,6/10,5)
Napájanie: DC 5V
Druh a kapacita batérie: 3,7V Li-ion 1000mAh
Obsah balenia: DeVobis by ESSENS, užívateľská príručka, mikro USB, 
čistiaci obrúsok

Ovládanie je tak jednoduché!

• Prístroj zapnete tlačidlom on/off  na boku prístroja, na displeji sa zo-
brazí jednoduché menu.

• Pomocou šípok umiestnených pod displejom si vyberiete požadovaný 
súbor a výber potvrdíte tlačidlom play/pause. Rovnaké tlačidlo potom 
použijete pre pozastavenie obrazu.

• Spätným tlačidlom je potom možné vrátiť sa do pôvodného menu. 
Ďalšie podržanie tlačidla umožní rotáciu obrázkov na displeji.

• Hlasitosť sa ovláda tlačidlami na boku a jej nastavenie signalizuje ikona 
v rohu displeja.

• Nahrávanie súborov v požadovanom formáte je možné pomocou mikro 
USB kábla priamo z vášho počítača alebo pomocou SD karty.

• DeVobis je vybavený tiež konektorom na slúchadlá (jack 3,5 mm)
pre diskrétne počúvanie vašej obľúbenej hudby či sledovanie videí.

Ovládanie je tak jednoduché!

www.devobis.eu www.essensworld.com


