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Co to jest 
tablet

● Tablet – przenośny 
komputer większy niż 
telefon komórkowy lub 
smartfon, którego 
główną właściwością 
jest posiadanie dużego 
ekranu z zastosowaną 
technologią Multi-Touch.



  

Rodzaje 
tabletów

Wraz z dynamicznym rozwojem rynku 
tabletów skutkującym zwiększeniem 
konkurencji pomiędzy producentami, w 
sprzedaży pojawiły się nowe gatunki tych 
urządzeń. Powstanie nowych typów tabletów 
wynika również z różnorodności potrzeb i 
oczekiwań użytkowników, a także chęci 
konkurencji z tabletami PC i notebookami 
opartymi na architekturze x86 i systemach z 
rodziny Microsoft Windows.



  

Historia 
tableta

● Po wprowadzeniu urządzeń iPod na 
rynek, Apple powróciło na rynek urządzeń 
przenośnych wydając w 2007 roku 
iPhone’a. Mniejszy od iPada, za to 
wyposażony w aparat oraz ekran Multi-
Touch iPhone zapoczątkował rozwój 
systemu operacyjnego dla urządzeń 
mobilnych – iOS.



  

Tablet typu 
full size

● Tablety te są pierwszym i 
wciąż najpopularniejszym 
rodzajem przenośnych 
urządzeń sterowanych 
dotykiem. Są to tablety o 
największym rozmiarze, 
ale też i jednocześnie 
najwyższych 
parametrach. 



  

Mini tablet
Mini tablety charakteryzują się mniejszym 
rozmiarem względem pierwotnej konstrukcji, a ich 
powstanie wynika z chęci dotarcia do konsumenta 
ceniącego kompaktowe rozmiary urządzenia 
przenośnego. Charakteryzują się nieco słabszymi 
parametrami względem oryginalnych tabletów, co 
jest naturalnym następstwem miniaturyzacji. 
Urządzenia te zyskały na znaczeniu wraz z 
premierą iPada Mini w 2012 roku. Rozmiar ich 
ekranów wynosi standardowo 7 cali.



  

Phablet

● Phablet to urządzenie o cechach zarówno 
smartfona jak i tabletu. Jest większy od 
telefonu komórkowego, ale równocześnie 
mniejszy od mini tabletu (rozmiar wynosi 
zwykle 5 cali). Częstym akcesorium tego 
urządzenia jest rysik, co upodabnia 
phablet do palmtopów.



  

Historia 
tabletów

● Historia tabletów sięga końca XIX wieku, 
kiedy w 1888 roku Elisha Gray 
opatentował elektryczne urządzenie do 
przechwytywania wprowadzanego za 
pomocą rysika pisma odręcznego i 
przekazywania go na odległość za 
pomocą impulsu elektromagnetycznego 
nazwane Teleautografem. 



  

Tablety a tablety PC – 
nazewnictwo

● W niektórych krajach, takich jak Niemcy, 
tablety oparte na architekturze ARM są, 
podobnie jak ich odpowiedniki x86, 
powszechnie nazywane tabletami PC. 
Jednakże w Polsce, chociaż komputer 
osobisty jest dosłownym tłumaczeniem 
angielskiego terminu personal computer, 
nazwy te określają zwykle dwa częściowo 
rozłączne zbiory urządzeń. 



  

Samsung 
Galaxy Tab

● Samsung Galaxy Tab (pełna nazwa: 
Samsung GT-P1000 Galaxy Tab – tablet 
firmy Samsung, którego premiera odbyła 
się 2 września 2010 roku. Nazwą 
nawiązuje do modelu smartphone – 
Galaxy S oraz do całej serii Galaxy, której 
Tab P1000 jest kolejnym członkiem.



  

Opis i 
Cechy

● Galaxy Tab posiada 7", dotykowy 
wyświetlacz TFT, o rozdzielczości 
1024×600 pikseli. Tablet cechuje system 
operacyjny Android, w wersji 2.2 Froyo, 
512 MB pamięci RAM, czy procesor ARM 
Cortex A8 o taktowaniu 1 GHz. Galaxy 
Tab posiada również moduł sieci Wi-Fi 
a/b/g/n, oraz 3G. Posiada również 
Bluetooth w wersji 3.0. Galaxy Tab 
posiada 16 lub 32 GB (zależnie od wersji) 
dysk SSD. 



  

Zobacz też 
inne

● Samsung i5700
● Samsung i7500 Galaxy
● Samsung i9000 Galaxy S
● Apple iPad
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