
 
 הטאבלט שהולך אתכם לכל מקום 

Galaxy Tab A ,גלו את החבר השימושי שלכם    המצטיין  טאבלט(,  2019',  אינץ  8.0)   
,  דק   הוא,  אחת  ביד  לנשיאה  שקל  עיצוב  עם.  יותר  הרבה  ומוסיף  הבסיסיות  בפעולות

שגהה   ויכולת  עיצוב,  ביצועים   בין  האידיאלי  השילוב  את  ומהווה,  ונייד  קומפקטי . 

 עיצוב שלא יפריע לכם 
',  אינץ  Galaxy Tab A (8.0הסרנו את מקש הבית הקדמי והעברנו את הלוגו לגב של  

  הרמקולים.  ולגלות  לצפות  תוכלו  שאיתו  יותר  גדול  מסך  לכם  לספק  כדי  (2019
  עם  האחורי  הצד.  הדקה  התחושה  את  ומשלימים  חבויים  נותרים  בתחתית  הכפולים

ולוגו   המתכת  חיפוי  Samsung  מספק מגע מלוטש 

 פשוט החליקו אותו פנימה וצאו לדרך
Galaxy Tab A-תמיד יש מקום ל   דק  הוא.  תלכו  שאליו  במקום(  2019',  אינץ  8.0)  

  אותו  לאחוז  יכולים  ומבוגרים  בקלות  אותו  לשאת  יכולים  ילדים,  גרם   345  רק  ושוקל
שלכם  לסגנון  להתאים  כדי  כסוף  או  שחור  בצבע  אותו  להשיג  תוכלו.  אחת  ביד . 

 

 מסך שתאהבו לצפות בו 



Galaxy Tab A 1280',  אינץ  8  תצוגת  כולל(  2019',  אינץ  8.0)   x800   פיקסל בהירה
ד וגם במצב אופקי. כדי להתחיל לצפייה מיטבית במצב עומ  16:10עם יחס מסך של  

כך שהסרטון האהובים   YouTube Premium בצפייה ובהזרמה, הטאבלט מגיע עם
 .עליכם ימשיכו להתנגן ללא פרסומות או הפרעות

 מגרש משחקים דיגיטלי ללמידה ולהנאה 
Samsung Kids Home צב סביבה בטוחה שבה ילדיכם יוכלו  מאפשר לכם לע

ליהנות מאפליקציות מקומיות עם  לחקור. פשוט הקישו בלוח ההוראות המהירות כדי  
דמויות שחיות בעולמן הווירטואלי. בקרת ההורים מאפשרת לכם לעקוב אחר  

 .השימוש וזמן ההפעלה כדי שתוכלו להעביר לילדיכם את הטאבלט ללא דאגות

 

ברים, גם כאשר  שתפו כדי להישאר מחו 
 אתם בנפרד 

יכולים לבחור לשתף פריטים מאפליקציות לוח  Samsung משתמשים עם חשבון 
של תמונות וסרטונים,    והגלריה. באמצעות שיתוף מיידי Samsung Notes ,השנה 

 .אירועים, הערות ועוד, המשפחה שלכם תוכל כעת ליצור זיכרונות ביחד

 התמקדו אך ורק במה שאתם רוצים לראות 
  One UI, Galaxy Tab A צפו רק במה שאתם רוצים מתי שאתם רוצים. באמצעות 

  ביותר  הרלוונטי  התוכן  בחירת  ידי  על  בתצוגה  העומס  את  מצמצם(  2019',  אינץ  8.0)
ם לראות ולקרוא, פרט אחר פרט,  רוצי  שאתה  במה  והתמקדו  הקישו  פשוט.  עבורכם

 .ותיהנו מחוויית המסך הגדול המיטבית בטאבלט
 

 

 

 



 

 

 

 

 חיי סוללה יוצאים מגדר הרגיל 
Galaxy Tab A   כה  ממכשיר  לצפות  משניתן  עוצמה  יותר  מכיל(  2019',  אינץ  8.0)  

5,100  בקיבולת  הסוללה.  דק mAh*   מעניקה לכם את החופש לשכוח מהמטען
 .לתקופות זמן ממושכות כשמגיע הזמן ללכת לאנשהו או לצפות בהרבה תכנים

הערך הטיפוסי נבחן בתנאי מעבדה על ידי צד שלישי. הערך הטיפוסי הוא הערך הממוצע המוערך בהתחש  *
בדקו במסגרת תקן ב בסטייה בקיבולת הסוללה מבין דגימות הסוללות שנ   IEC 61960.  הקיבולת המדורגת )ה

4,980מינימלית( היא  mAh.   חיי הסוללה בפועל עשויים להשתנות בהתאם לסביבת הרשת, לדפוסי השימוש
 .ולגורמים אחרים

 

 הניעו את חייכם, שמרו על הרגעים שלכם 
Galaxy Tab A ,כשמדובר בביצועים ושטח אחסון  כל  על  עונה(  2019',  אינץ  8.0)  

ב   מצויד  הוא.  הדרישות -RAM   2של GB   32ושטח אחסון של GB   וכן בגרסה
מאפשר הוספה של עד  SD החריץ הייעודי לכרטיס .Android OS P האחרונה של

512GB, כך שתוכלו לשמור את כל הזיכרונות שלכם במקום אחד. 
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  מהירות מעבד

  (מ"מ 203.1) "8.0

  גודל )תצוגה ראשית(

8.0 MP  

  רזולוציה - מצלמה אחורית

345  

  משקל )גרם(

 

 מעבד 

 סוג מעבד  

 ארבע ליבות 

 

 תצוגה 

 גודל )תצוגה_ראשית( 

 מ"מ(  203.1' )8.0

 רזולוציה )תצוגה ראשית( 

((WXGA 1280X800 

 טכנולוגיה )תצוגה ראשית( 

TFT 

 עומק צבע )ץצוגה ראשית( 

16M 

 מצלמה  

 כן  -פוקוס אוטומטי - מצלמה אחורית

 MP 2.0רזולוציה   -מצלמה קדמית 

 לא   –מבזק  - מצלמה אחורית

 רזולוציית הקלטת וידאו 

FHD (1080x1920) @30fps 

 



 כרוןיז

 RAM (GB)גודל זיכרון 

2 

 (GB)שטח אחסון 

32 

 (GB)*זיכרון פנוי 

 21.3 

 תמיכת זיכרון חיצוני 

MicroSD   עד(512GB ) 

 


