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Uusi Nexus 7 on entistä ohuempi, kevyempi ja 
nopeampi. Nexus 7 on täydellinen yhdistelmä 
suorituskykyä ja käytettävyyttä. Sen näyttö on 
tarkin, mitä 7-tuumaisessa tabletissa on koskaan 
nähty, jonka lisäksi se on varustettu langattomalla 
latauksella. Uusi Nexus 7 on ensimmäinen 
tablet, joka sisältää maailman suosituimman 
käyttöjärjestelmän, Androidin™ Jelly Bean 4.3 
-version. Tableteilla on nykyään helppo jakaa 
sisältöä, ja Android™ 4.3 Jelly Beanissä on 
mahdollista luoda rajoitettuja profiileja, joiden 
avulla vanhemmat voivat luoda jokaiselle 
perheenjäsenelle sopivan käyttökokemuksen.

Näppärä, ohut ja kaunis
Laitteen virtaviivaisen ja pelkistetyn rungon 
muotoilu on viimeistelty ohuilla kehyksillä ja laitetta 
on erityisen mukava pitää kädessä sen pehmeän, 
mattapinnoitetun takakuoren ansiosta.

Nopea ja sulava
ASUSin valmistama Nexus 7 on varustettu ylivertaisella 
suorituskyvyllä. Neliytimisen Qualcomm Snapdragon™ 
S4 Pro –suorittimen ja 2GB RAM:n ansiosta kaikki toimii 
nopeammin. Tämän lisäksi suorituskykyinen mallinnus 
takaa, että 3D-grafiikat pyörivät sulavasti. 

Kevyempi kuin koskaan, 
paremmalla akunkestolla
290 g painonsa ansiosta uusi Nexus 7 on helppo ottaa 
mukaan minne tahansa ja se mahtuu sujuvasti laukkuun, 
reppuun tai jopa takataskuun. Jopa 9 tunnin HD-videontoiston 
ja 10 tunnin internetin selaamisajan avulla laitteen 
akku pitää huolen siitä, että virta ei lopu kesken kaiken 
ja langattoman latauksen ansiosta voit sanoa hyvästit 
kaapelisotkuille.

Tarkin 7” tablet-näyttö koskaan
Maailman korkeimman resoluution 7” näyttö tarjoaa yli 
2.3 miljoonaa pikseliä kämmenelläsi. Pikselitiheyden 
ollessa vakuuttavat 323 pikseliä tuumalla, voit lukea 
tekstiä, joka on tarkempaa kuin painetuissa lehdissä, 
katsella kuvia, jotka ovat kirkkaampia kuin missään 
valokuva-albumeissa ja nähdä videoiden tulevan eloon 
upeassa 1080p Full HD –resoluutiossa.

Upea surround-ääni
Nexus 7 on varustettu stereokaiuttimilla ja 
Fraunhoferin (MP3:n keksijöiden) Surround 
Sound –tekniikalla, jonka ansiosta äänentoisto 
on voimakkaampi kuin koskaan. Kuule kaikki äänet 
kirkkaammin hienosäädetyn äänentoisto-ohjelmiston 
ansiosta, joka tekee puheäänestä sekä 
ääniefekteistä terävämpiä ja selkeämpiä.
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