SMARTPHONE LENOVO® A319

SMARTPHONE LENOVO® A319
HUDBA PRO VAŠE UŠI.
KOMPAKTNÍ CHYTRÝ TELEFON PRO MILOVNÍKY HUDBY.
Ultralehký sen milovníků hudby, Lenovo®
A319 je nejlepší ve své třídě plně vybavených
hudebních chytrých telefonů. Obsahuje až 32 GB
rozšířitelného prostoru pro hudební alba.
Vylepšení Dolby ® Digital Plus a veškeré funkce
Android™ 4.4 KitKat. S A319 můžete neomezeně
streamovat hudbu, vyhledávat skladby, nebo
vytvářet playlisty.

PROČ ZAKOUPIT
A319?
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PRO KOHO JE
A319 VHODNÝ?

TVÁ HUDBA
NEUSTÁLE S TEBOU
Vezmi svou hudbu všude
s sebou! Ultratenký
A319 s úžasně sytým 4“
displejem je dostatečně
kompaktní, aby se vešel
do každé kapsy, nebo
pouzdra.
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Milovníky hudby uživatele, kteří si
chtějí užívat svou
hudbu kdekoliv
a kdykoliv.
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HUDBA VŽDY
PO RUCE
Hudební aplikace umožní
kdykoliv vybírat z milionů
hudebních skladeb s
neomezeným přístupem.
Navíc telefon obsahuje až
32 GB paměti i pro
největší hudební knihovny.
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HUDBA PRO TVOJE
UŠI

Vychutnejte si svou hudbu
s vylepšením Dolby® Digital
Plus s přiloženými
sluchátky, která mají vyšší
kvalitu a výraznější basy
1
než běžná sluchátka.

Mladé uživatele,
kteří mají rádi svou
hudbu u sebe,
vytvářejí vlastní
playlisty a sdílí je
s přáteli.
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Mladé uživatele,
kteří potřebují
plně vybavený
smartphone k práci,
ale nechtějí obětovat
svou hudbu.

Pro plnou funkci Dolby®Digital Plus jsou vyžadována kvalitní sluchátka.

SMARTPHONE LENOVO® A319

TECHNICKÉ ÚDAJE
VZHLED
10.2 mm (H)

123.5 mm (V)

63.8 mm (Š)

Displej

Integrované fotoaparáty

Velikost: 4.0" WVGA(800 x 480) TN

Zadní
5Mpx s pevným ohniskem a bleskem

Typ : Kapacitní dotykový
dvoubodový multidotykový

Váha:

Přední
2Mpx s pevným ohniskem

Barva

Senzory

Černá, Bílá, Červená

G-sensor (akcelerometr)
Senzor přiblížení
Senzor okolního osvětlení

130g

Operační systém

SIM

Android 4.4 KitKat

Dva sloty, SIM standardní velikosti

VÝKON

KONEKTIVITA

SOFTWARE

Procesor

Připojení

Předinstalované aplikace

™

dvoujádrový MT6572 1.3 GHz

Dolby® Digital Plus

Zvuk

1 x reproduktor, 3.5 mm Jack

2G Sítě

: GSM 900 MHz /
1800 MHz / 1900 MHz

3G Sítě

: WCDMA 900 MHz / 2100 MHz

Rychlost

: HSPA+ 21 Mbps (DL) / 5.76 Mbps (UL)

Data

: GSM / GPRS / EDGE

WLAN

Operační paměť

Nástroje / Cloud / Navigace / Bezpečnost :
UC Prohlížeč, Evernote,® SHAREit, SYNCit,
Security, Kompletní sada Google apps,
Route 66 Navigace + Mapy,2 txtr eBooks2

: WiFi 802.11 b/g/n, WiFi hotspot

RAM: 512MB

Bluetooth

: 4.0 LE

ROM: 4GB, SD až 32GB

Rádio

: FM Přĳímač

Baterie*

GPS

: Satelitní, A-GPS

Typ

Sociální sítě :
Skype™, Facebook, Twitter

®

Hry:
Texas Poker, BonBon Factory

: Li-ion 1500 mAh,
vyměnitelná

Pohotovostní výdrž : Až 15,5 dne (2G) /
10 dní (3G)
Výdrž při používání : Až 4 hodiny (2G) /
3,5 hodiny (3G)
* Výdrž baterie je dosažené maximum. Momentální výdrž baterie velmi závisí na mnoha faktorech.
2
Dostupné pouze ve vybraných oblastech.

PŘEDINSTALOVANÉ LENOVO DOit APLIKACE

SHAREit

Bezpečnost

Okamžité sdílení fotek, Zrychlete vaše zařízení
aplikací a dalšího napříč a chraňte jej před viry,
zařízeními bez poplatků spamem a škodlivým
za připojení.

SYNCit
Záloha a obnova
vašich kontaktů,
SMS zpráv
a historie volání

Co je v balení:

Smatphone, Baterie, Cestovní adaptér, USB kabel, Informace o záruce,
Uživatelská příručka, Sluchátka.
©2014 Lenovo, všechna práva vyhrazena
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