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30 sierpnia 2016
Informacja prasowa
PocketBook Touch HD – nowy komfort czytania i słuchania
PocketBook Touch HD - najciekawsza premiera sierpnia 2016 roku. Sześć cali, odtwarzanie plików
audio, ale przede wszystkim wyświetlacz E Ink Carta™ o rozdzielczości 300 dpi! Już w tym tygodniu
w Polsce!
PocketBook Touch HD, wykonany zgodnie z najlepszymi praktykami producenta, to oferta pełna
wielu możliwości. Dotykowy ekran, wbudowane łącze Wi-fi, preinstalowane słowniki, menu w
jednym z ponad 30 języków oraz obsługa 22 formatów plików w zupełności by wystarczyły nawet
bardziej wymagającym czytelnikom. Jednak firma PocketBook nie poprzestała na takich
rozwiązaniach i dodała jeszcze opcję słuchania plików mp3.
W tym przełomowym urządzeniu wykorzystano wyświetlacz E Ink Carta o rozdzielczości HD
(1072x1448) i 300 dpi, który gwarantuje wysoki kontrast i ostrość prezentowanych treści.
Parametry te zapewniają doskonały balans pomiędzy czernią i bielą e-kartek, dzięki czemu
czytanie jest jeszcze bardziej wygodne dla wzroku.
Nowy czytnik to miła niespodzianka dla osób, które lubią słuchać muzyki podczas czytania.
PocketBook Touch HD wyposażono we wszelkie funkcjonalności potrzebne do odtwarzania
plików dźwiękowych. Urządzenie obsługuje format mp3 i dysponuje standardowym złączem
audio 3,5 mm. Użytkownicy mogą przenieść swoją ulubioną muzykę na czytnik i delektować się
zwielokrotnionymi doznaniami w czasie lektury. Ustawianie parametrów dźwięku jest niezwykle
proste i nie wymaga przerywania czytania.
Ta sama funkcja umożliwia słuchanie audiobooków. E-czytelnicy mają teraz dwie opcje – czytania
książek lub słuchania ich w profesjonalnie wykonanej wersji. Kolejnym udogodnieniem, którym
dysponuje czytnik PocketBook Touch HD jest Text-to-speech, czyli konwersja tekstu na mowę.
Do kolekcji plików obsługiwanych przez nową gwiazdę rodziny PocketBook dołącza się 18
formatów plików tekstowych oraz cztery – graficznych (JPEG, BMP, PNG, TIFF). Preinstalowane
słowniki Abbyy Lingvo® będą niezastąpione w literaturze obcojęzycznych książek, a
bezprzewodowe łącze Wi-Fi, we współpracy z usługami Dropbox, Send-to-PocketBook oraz
PocketBook Sync, zadba o płynną synchronizację zawartości bez konieczności podłączania
czytnika do komputera.
Wirtualne półki pomieszczą w ośmiogigabajtowym wnętrzu urządzenia dwukrotnie więcej
książek niż jego poprzednicy. Czytnik ma także slot na kartę microSD o pojemności do 32GB.
Procesor o częstotliwości 1 GHz oraz 512 MB pamięci RAM zapewniają szybką i płynną pracę
debiutanta.
Klasyczna czerń obudowy PocketBook Touch HD podkreśla jego wyjątkowość i szyk. Czytnik
można obsługiwać z poziomu dotykowego ekranu lub umieszczonych pod nim przycisków o nieco
zmodyfikowanym wyglądzie w stosunku do poprzednich modeli. Nowy czytnik różni się także
pokryciem tylnej ścianki. Pokryta przyjemnym w dotyku materiałem z perforowanym spodem
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obudowa zapewnia wygodny uchwyt urządzenia. Wymiary czytnika to 113,5 mm x 175 mm x 9
mm, a waga to zaledwie 180 g. I jak tu nie czytać zawsze i wszędzie?!
Sugerowana cena czytnika PocketBook Touch HD to 659 zł.
O firmie PocketBook
PocketBook jest jednym z największych światowych producentów wysokiej jakości czytników
książek elektronicznych z ekranami wykonanymi w technologii E Ink (zwaną też papierem
elektronicznym). Spółka ma w swojej ofercie także czytniki multimedialne oraz tablety, które
pracują w oparciu o system Android.
Firma powstała w 2007 roku i ma swoją siedzibę w Lugano w Szwajcarii. Do chwili obecnej
sprzedano w 35 krajach ponad 3 miliony produkty PocketBook. Dzięki połączeniu sprzętu,
unikalnego oprogramowania oraz ergonomicznego wzornictwa czytniki e-booków PocketBook
pozycjonują się w segmencie „premium” tego rynku.
Zajrzyj na nasz fanpage: https://www.facebook.com/PocketBookPoland
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