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Den nya Nexus 7 är tunnare, lättare och 
snabbare. Nexus 7 ger dig den perfekta 
mixen av kraft och bärbarhet och har världens 
skarpaste 7-tums skärm för surfplattor såväl 
som trådlös laddning. Nya Nexus 7 är den första 
surfplattan att skeppas med Android™ 4.3, Jelly 
Bean, den senaste versionen av världens mest 
populära operativsystem. Surfplattor är perfekta 
för att dela inom familjen och med Android™ 4.3, 
Jelly Bean, introduceras begränsade profiler som 
tillåter föräldrar att skapa en upplevelse som är 
lämplig för varje familjemedlem.

Smart, tunn och ursnygg
Den enkla, rena designen har en tunn profil, tunn 
ram och en mjuk, matt baksida. Den ligger bekvämt 
i handen samtidigt som den ljusstarka och vackra 7” 
skärmen ger liv till din underhållning.

Snabb och smidig
Nexus 7 är tillverkad av ASUS och är fullmatad med 
prestanda. Med en fyrkärnig Qualcomm Snapdragon™ 
S4 Pro processor och 2GB RAM, går allt snabbare. 
Dessutom garanterar högpresterande rendering att 
3D-grafiken är smidig och dynamisk. 

Lättare än någonsin och varar längre
Med endast 290g, är den helt nya Nexus 7 lätt nog att ta 
med överallt och får enkelt plats i väskor, ryggsäckar, och 
även bakfickor. Med upp till 9 timmar videouppspelning 
i HD och 10 timmar av internetsurf eller e-läsning, är 
där massor av kraft till att få dig igenom dagen. Dessutom 
har den trådlös laddning vilket betyder att du bara behöver 
plocka upp den och gå.

Skarpaste 7” skärmen på en 
surfplatta någonsin
Världens mest högupplösta 7” surfplatta lägger över 
2,3 miljoner pixlar i din handflata. Med 323 pixlar som 
har pressats in i varje tum, kan du läsa text som är 
skarpare än på ett utskrivet papper, se bilder som är 
mer levande än i lyxigaste fotomagasinet och se filmer 
komma till liv i levande 1080p Full HD.

Ljud som omsluter
Nexus 7 har utrustats med stereohögtalare och 
surroundljud som drivs av Fraunhofer (grundarna av 
MP3) så du får ett fylligt och fängslande ljud. Hör allt 
tydligare med finjusterad volymförstärkningsteknik 
som gör dialoger och ljud tydligare och mer lättlyssnade 
för öronen.


