
GP Device je 16bitová mobilní herní konzole s ergonomickým designem 

a pohodlnou hratelností. Její součástí je 180 nainstalovaných klasických her, 

výchovných, bojových a sportovních. Dále také 2,7palcová obrazovka TFT LCD 

s podporou výstupu pro TV. 

Součástí GP Device je:

LCD obrazovka (2,8 palců, 4:3 TFT) se skvělým rozlišením 320*960 pixelů.

Zabudovaná 600mAH lithiová baterie, kterou lze nabíjet USB kabelem přes 

mini USB port; baterie vydrží až 4 hodiny nepřetržitého hraní.

Zabudovaná 16bitová MCU, výstupní rozlišení 320x240 pixelů přes AV port.

Zabudovaný reproduktor pro přehrávání hudby a hlasů.

Zabudované vnitřní 1GB úložiště pro 180 her.

K ovládání GP Device slouží:

Tlačítko ON/OFF – tímto tlačítkem konzoli zapnete a vypnete.

Tlačítko MENU, které zobrazuje hlavní herní adresář.

Tlačítko START, jež spustí či pozastaví hru.

Čtyřsměrové tlačítko pro ovládání pohybu (NAHORU, DOLŮ, DOLEVA, DOPRA-

VA) herní postavy.

Šest funkčních tlačítek (A, B, C, X, Y, Z), která ovládají akce postavy jako 

například běh, skok, úder, přilákání, obrana, pohyb atd.

Ovladač hlasitosti – ovládá hlasitost reproduktoru.

Dále zde najdete:

3,5mm port pro AV výstup, posílá signál herního obrazu na TV NTSC/PAL

3,5mm port pro výstup sluchátek, lze připojit sluchátka

Napájecí port, mini USB 5V.

Přejeme příjemnou zábavu ve světě her!
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GP Device je klasická 16bitová mobilná herná konzola s ergonomickým diza-

jnom a pohodlnou hrateľnosťou. Jej súčasťou je 180 nainštalovaných kla-

sických hier, výchovných , bojovných a športových. Ďalej tiež 2,7 palcová LCD 

obrazovka s podporou výstupu na TV.

Súčasťou produktu GP Device je:

LCD obrazovka (2,8 palcov, 4:3 TFT) so skvelým rozlíšením 320*960 pixelov. 

Zabudovaná 600mAH lítiová batéria, ktorú je možné nabíjať USB káblom cez 

mini USB port; batéria vydrží až 4 hodiny nepretržitého hrania. 

Zabudovaná 16bitová MCU, výstupné rozlíšenie 320*240 pixelov cez AV port. 

Zabudovaný reproduktor pre prehrávanie hudby a hlasov. 

Zabudované vnútorné 1GB úložisko pre 180 hier.

Na ovládanie slúži:

Tlačidlo ON/OFF – týmto tlačidlom konzolu zapnete a vypnete. 

Tlačidlo MENU, ktoré zobrazuje hlavný herný adresár 

Tlačidlo START, ktorá spustí alebo pozastaví hru 

Štvorsmerové tlačidlo pre ovládanie pohybu (HORE, DOLE, DOĽAVA, DOPRA-

VA) hernej postavy 

Šesť funkčných tlačidiel (A, B, C, X, Y, Z), ktoré ovládajú akcie postavy ako 

napríklad beh, skok, úder, prilákanie, obrana, pohyb atď. 

Ovládač hlasitosti – ovláda hlasitosť reproduktora

Ďalej tu nájdete:

3,5 mm port pre AV výstup, posiela signál herného obrazu na TV NTSC / PAL 

3,5 mm port pre výstup slúchadiel, možno pripojiť slúchadlá

Napájací port, mini USB 5V

Prajeme príjemnú zábavu vo svete hier!
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