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Den nye Nexus 7 er tynnere, lettere og 
raskere. Nexus 7 gir deg den perfekte miksen 
av kraft og bærbarhet, og leveres med verdens 
skarpeste 7 tommers skjerm for nettbrett og har 
mulighet for trådløs lading. Nye Nexus 7 er det 
første nettbrettet som leveres med Android™ 
4.3, Jelly Bean, den siste versjonen av verdens 
mest populære operativsystem. Nettbrettet 
er perfekt til hele familien, og med Android™ 
4.3, Jelly Bean, kan du enkelt sette opp flere 
brukere og sette opp foreldrekontroll, som gir 
deg mer trygghet og en bedre opplevelse for 
hele familien.

Smart, tynn og vakker
Stilren design i et tynt og solid, mykt og behagelig 
chassis i matt sort som passer komfortabelt i hånden 
din, mens den lyse og fine 7 tommers skjermen gir deg 
fantastisk underholdning.  

Rask og smidig
Nexus 7 er laget av ASUS og sparker skikkelig fra. Med 
fire-kjerners Qualcomm Snapdragon S4 Pro prosessor 
med 2GB RAM, går alt raskere. 3D grafikk blir dynamisk 
og smidig.

Lettere enn noen gang & varer lengre
Med bare 290g vil den nye Nexus7 være enkel å ta med 
seg i vesken, sekken, jakken eller i baklommen. Med 
opp til 9 timers HD video eller 10 timers web surfing 
eller lesing har du masser av batteritid gjennom hele 
dagen. Kommer med innebygget mulighet for trådløs 
lading. Charge, grab & go.

Den skarpeste 7” nettbrett skjermen noensinne
Med verdens høyeste oppløsning på over 2.3 milloner 
pixler, som er hele 323 pixler pr tomme, blir teksen 
skarpere enn på printet papir og fargene mer livlige 
og virkelige enn på høy kvalitets printet foto. Se video 
komme til live i 1080p HD.

Lyd som fenger
Nexus 7 leveres med stereo høytalere og 
surround lyd levert i sammarbeid med Fraunhofer 
(oppfinnerne av MP3), slik at du får et rikt og fyldig 
lydbilde. Hør alt klarere med finjustert volum teknologi 
som gjør tale og lyd klarere og bedre for hørselen.


