
Advan Star Tab – Tablet Android Kitkat Kamera Mantap

Berbekal sepasang kamera yang mumpuni, Advan Star Tab bisa jadi teman yang menyenangkan 

untuk mengabadikan setiap momen berharga Anda. Anda juga akan mendapatkan kepuasan dari 

tampilan layar yang jernih. Semua fitur canggih yang tersedia pada tablet Advan Star Tab dapat 

berjalan berkat sokongan daya dari baterai Li-Ion 2800 mAh. Dengan target pasar kalangan 

profesional, tablet ini dapat ditebus lewat banderol yang sangat terjangkau.

Kinerja Sangar

Dapur pacu Advan Star Tab patut diacungi jempol karena memenuhi syarat untuk menjadi pilihan 

para pemburu gadget. Kinerja apik tablet ini dapat hadir lewat prosesor Quad Core Cortex-A7 

berkecepatan 1,3 GHz dari chipset MediaTek MT6582 yang disokong oleh RAM berkapasitas 1 

GB. Perpaduan keduanya diyakini akan membuat kinerja multitasking semakin lancar dan mulus. 

Apalagi tablet ini telah berjalan pada sistem operasi Android Kitkat 4.4 dan didukung pengolah 

grafis Mali 400MP2 sehingga mampu mengoptimalkan kinerja dapur pacu. Dengan spesifikasi 

canggih ini, tablet Advan yang satu ini menjanjikan kenyamanan saat digunakan.

Pada sektor penyimpanan, Advan membekali Star Tab dengan ruang penyimpanan internal sebesar 

4 GB saja. Cukup disayangkan memang, karena kapasitas tersebut hanya akan menyisakan sekitar 

2,5 GB setelah termakan sistem dan aplikasi bawaan alias bloatware. Walaupun demikian, Anda 

tidak perlu khawatir akan kehabisan ruang untuk menyimpan berbagai file milik Anda. Untuk 

mengekspansi ruang penyimpanan, Advan telah menyediakan slot memori eksternal microSD yang 

mampu menampung kapasitas hingga 32 GB.

Desain dan Layar

Advan menghadirkan desain yang cukup manis pada tablet Advan Star Tab lewat list berwarna 

putih pada bodi hitam yang terbuat dari material plastik. Dilihat sekilas, list tersebut tampak seperti 

metal. Secara keseluruhan, desain tablet ini bisa dibilang 'modern minimalis'.

Layar Advan Star Tab diyakini akan memberikan kepuasan mata berkat layar berukuran 7 inci 

berteknologi In-Plane Switching (IPS). Dengan sudut pandang yang luas, gambar akan tetap jernih 

dan jelas walaupun dilihat dari sudut pandang yang beragam. Kejernihan pada layar hadir berkat 

resolusi HD 1280 x 800 pixels yang menghasilkan kerapatan layar hingga 216 ppi (pixel per inch). 

Anda akan puas saat menjelajahi Internet, bermain game, atau melihat galeri gambar yang jernih.

Kamera



Bila Anda senang sekali mengambil foto, baik selfie, momen langka, penting dan berharga maupun 

pemandangan alam yang indah di sekitar Anda, Anda dapat mengandalkan kamera Advan Star Tab 

ini. Tablet ini dipersenjatai dengan sepasang kamera yang mumpuni. Kamera utama memiliki lensa 

beresolusi 8 MP yang akan menghasilkan gambar yang lebih jernih, jelas, dan detail. Di sisi lain, 

kamera depan tablet ini memiliki lensa beresolusi 3 MP yang tentunya sangat cocok untuk 

mengambil foto selfie dan melakukan panggilan video.

Konektivitas

Layaknya sebuah ponsel pintar, Advan Star Tab dapat digunakan untuk keperluan komunikasi 

jarak jauh karena tablet ini sudah dibekali fitur Dual SIM Card (GSM + GSM). Pengguna dapat 

mengaktifkan dua provider sekaligus. SIM Card 1 dapat digunakan untuk mengakses Internet lewat 

jaringan 3G HSDPA, sedangkan SIM Card 2 dapat digunakan untuk keperluan SMS dan telepon 

pada jaringan 2G yang mendukung akses GPRS dan EDGE.

Sebagai alternatif akses Internet, tersedia Wi-Fi 802.11 b/g/n yang dapat dimanfaatkan untuk 

mengakses Internet saat pengguna sedang berada di tempat yang menyediakan layanan Wi-Fi 

hotspot. Untuk keperluan transfer data, Advan hanya membekali tablet ini dengan Bluetooth versi 

3.0 dan port microUSB.


