
Galaxy Tab A7 Lite

Guarde mais, apague menos

Não sacrifique o
estilo pela
funcionalidade. O
Galaxy Tab A7 Lite
dá-lhe o melhor dos
dois mundos num
formato compacto.

O Galaxy Tab A7 Lite
vem com um espaço
de armazenamento
de 32 GB, para que
possa guardar todas
as suas fotos,
ficheiros e vídeos de
alta-resolução.

Uma bateria feita para durar

Mais energia do que
poderia imaginar ao
ver um dispositivo tão
fino, graças à bateria
de 5,100 mAh.

Este tablet, para além de ser portátil, cabe
facilmente na sua mala sem a deixar pesada.
Escolha entre o elegante acabamento em cinzento
ou prateado.

Storage 3+32GB│1TB Micro SD card

Pode ainda aumentar o espaço disponível com um
cartão microSD de até 1 TB.

Dispositivos Galaxy conectados

Faça login na sua
Samsung Account e
conecte o Galaxy Tab
A7 Lite ao seu
telefone para
atender chamadas ou
enviar mensagens a
partir do tablet.

Leve-o consigo para todo o lado

Capte os seus momentos

A câmara vem
preparada para captar e
partilhar todos os seus
momentos. Quer queira
captar retratos incríveis
ou ambientes
impressionantes, este
dispositivo está à altura.

Para usar só com uma mão

O menu baseado em gestos permite-lhe fazer

coisas como Retroceder, ver as apps mais Recentes

ou voltar ao menu Principal, deslizando apenas o

seu polegar.

Graças à câmara principal de 8 MP, as suas
recordações mantêm-se vívidas, brilhantes e
nítidas.

Uma sala de cinema sempre consigo

Desfrute de uma
sessão de cinema
improvisada com o
Dolby Atmos e as
colunas duplas no
modo horizontal para
uma experiência de
som stereo.

A moldura mais estreita faz com que possa tirar
um maior proveito do ecrã de 8,7 polegadas.

Pode ainda transformar os dados móveis em Hotspot
– sem que tenha de pegar no telemóvel.



Galaxy Tab A7 Lite

GALAXY TAB A7 LITE

Modelos

Wi-Fi
Prateado: SM-T220NZSAEUB | EAN 8806092232327 
Cinzento: SM-T220NZAAEUB | EAN 8806092231818 

LTE
Prateado: SM-T225NZSAEUB | EAN 8806092231955 
Cinzento: SM-T225NZAAEUB | EAN 8806092232099 

Ecrã 8.7” 1340x800 (WXGA+) TFT

Dimensões 212.5 x 124.7 x 8.0mm

Peso Wi-Fi: 366g | LTE: 371g

Cores Material: metal | Prateado e cinzento

SO Android 11

Processador MediaTek MT8768T (Quad 2.3GHz + Quad 1.8GHz)

Memória 3+32GB | Cartão Micro SD: 1TB

Câmera Traseira: 8MP | Frontal: 2MP

Bateria 5,100mAh | Fast Charging: 15W | USB Tipo C 2.0

Som Colunas duplas com Dolby Atmos

Desbloqueio Reconhecimento facial

Etc. Knox Security, CMC, Youtube Premium, Samsung Kids


