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 Czytnik książek Freebok 6.1 – idealny (nie tylko) do szkolnej wyprawki 
 
Jak wynika z badań co trzeci rodzic przygotowując wyprawkę szkolną, kupi swojemu dziecku 
urządzenie elektroniczne. W ponad połowie przypadków będzie to czytnik e-booków, który 
będzie wykorzystywany do nauki. Idealną propozycją jest czytnik marki LARK. Freebook 6.1 ma 
w zestawie ponad 2.200 e-booków, w tym lektury szkolne. 

Freebook 6.1 marki LARK wyposażony został w 6-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 88x600 
pikseli. Urządzenie pracuje na procesorze Allwinner E200. Wbudowana pamięć flash 4GB pozwala 
na przechowywanie nawet 2.800 e-booków. Już na start producent wyposażył urządzenie w ponad 
2.200 książek elektronicznych w tym kryminał „Geim” wydawnictwa Czarna Owca. 
 
Ekran wykonany został w technologii elektronicznego papieru E-Ink Pearl, która zwiększając 
współczynnik kontrastu, pozwala na komfortowe, nie męczące wzroku  czytanie przez dłuższy czas. 
Dodatkowo, dzięki temu, że prąd pobierany jest tylko przy zmianie strony, bateria (akumulator 
litowo-polimerowy) przy normalnym, codziennym użytkowaniu wytrzymuje  ok. 2-3 tygodni pracy 
bez konieczności ładowania. 
 
Urządzenie posiada menu w języku polskim oraz obsługuje wszystkie najpopularniejsze pliki 
tekstowe: DRM (e-pub, PDF), FB2, TXT, mobi, html, PDB oraz RTF. Wyposażone jest również w slot 
na kartę microSD oraz złącze USB. 
   
„Freebook 6.1 to doskonałe urządzenie nie tylko dla uczniów i studentów, ale dla wszystkich 
miłośników czytania. Kompaktowe wymiary sprawiają, że można go mieć zawsze przy sobie - w 
torebce czy plecaku, a wydajna bateria pozwala na dostęp do naszych ulubionych książek w 
dowolnym miejscu i czasie. To nie tylko fajny gadżet, ale przede wszystkim praktyczna pomoc 
naukowa, która z pewnością  zachęci do czytania niejedno dziecko”. – mówi Mateusz Gac, prezes 
LARK Europe S.A. 
 

Urządzenie dostępne jest w sieci Euro.com.pl w cenie 199 zł.  
 
Specyfikacja techniczna LARK Freebook 6.1: 

 6" ekran w technologii E-Ink® 

 Rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli 

 Wbudowana pamięć flash 4GB 

 Obsługa plików tekstowych: DRM (e-pub, PDF), FB2, TXT, mobi, html, PDB, RTF 

 Menu w języku polskim  

 Wbudowany akumulator litowo-polimerowy  

 Slot na kartę microSD  

 Złącze micro USB 

 Wymiary 164 x 112 x 8 mm 

 Waga 164 g 

 Wyposażenie: kabel USB, instrukcja 



      
 
O LARK EUROPE 
 
Marka LARK jest obecna na polskim rynku od 2004 roku, a jej oferta obejmuje urządzenia nawigacyjne GPS, 
tablety, smartphone’y, smart audio, przenośny sprzęt audio i video oraz inne. LARK systematycznie 
poszerza ofertę swoich urządzeń o nowe, ciekawe rozwiązania. Dystrybucja oferty odbywa się poprzez 
sprzedaż stacjonarną i internetową, a produkty firmy dostępne są w ponad 1400 sklepach w całym kraju, w 
tym we  wszystkich wiodących sieciach handlowych.  
 
 
 
 


