LENOVO® A5000

®

SMARTPHONE LENOVO A5000
SMARTPHONE, KTERÝ TOHO ZVLÁDNE OPRAVDU HODNĚ.
Zůstaňte celý den na přĳmu, ať jste kekoliv.
Se smartphonem Lenovo® A5000 získáte
dostatečný výkon díky čtyřjádrovému procesoru
a velký, úžasný 5" HD displej. Velká baterie
s kapacitou 4000mAh a funkcí rychlého nabíjení
udrží váš smartphone nabitý až 3 dny. Telefon
je navíc chráněn povrchovou nano vrstvou, která
zajistí zvýšenou odolnost proti stříkající vodě nebo
poškrábání. Tato kombinace dělá cenově dostupný
telefon Lenovo A5000 neodolatelným!

PROČ ZAKOUPIT
LENOVO® A5000 ?

1

VYDRŽÍ TOLIK,
CO POTŘEBUJETE
Velká, 4000mAh
baterie s funkcí
rychlého nabíjení vás
nikdy nenechá na
holičkách a udrží váš
smartphone nabitý
až 3 dny.

PRO KOHO JE
LENOVO® A5000
URČEN?

2

VĚTŠÍ
OCHRANA
NA CESTÁCH

Telefon je chráněn
povrchovou nano
vrstvou, která zajistí
zvýšenou odolnost proti
stříkající vodě nebo
poškrábání.
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Náročné uživatele,
kteří potřebují
velkou baterii, která
jim umožní zůstat v
provozu po celé dny.

3

ÚŽASNÝ
DISPLEJ
Vychutnejte si videa
a obrázky na velkém
5“ HD displeji
s pestrými barvami
v HD rozlišení.
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Pro lidi, kteří
dávají přednost
odolnému
smartphonu, který
odolá nárazům
a polití tekuninou.
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VĚTŠÍ VÝBAVA
ZA MÉNĚ PENĚZ
Čtyřjádrový procesor,
rozšířitelné úložiště
a podpora dual SIM
vám dá více, za méně
peněz.
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Pro ty, kteří chtějí
plně vybavený
smartphone s HD
displejem za
přĳatelnou cenu.

LENOVO® A5000

SPECIFIKACE
DESIGN
71.4mm (Š)

9.98mm (H)

Displej

Integrovaná kamera

Velikost: 5.0" HD (1280 x 720)
IPS @ >300ppi

Zadní:
8Mpx s automatickým ostřením a
bleskem
Přední:
2Mpx pevným ohniskem

140mm (V)

Typ:

Hmotnost:
160g

Kapacitní multidotykový
16 milionů barev
5bodový

Barva
Černá
Bílá

Operační systém

Senzory

SIM

Android™ 4.4 KitKat

Dual SIM (Mini + Regular)

Gravitační senzor
Senzor vzdálenosti
Světelný senzor

VÝKON

KONEKTIVITA

SOFTWARE

Procesor

Bezdrátová konektivita

Předinstalované aplikace2

MediaTek MT6582 1.3GHz, čtyřjádrový

Data:
GPRS, EDGE, HSPA+

Sociální sítě:

Audio

Facebook®, Skype™, Twitter, WeChat

1x reproduktor 3.5mm audio jack

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

Utility / Cloud / Navigace / Zabezpečení:

Paměť

WLAN:
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot

SHAREit, SYNCit, Security, kompletní rodina
Google aplikací, Evernote®, Guvera Music,

2G síť:
GSM 850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz

Route 66 Navi +Maps, Txtr eBooks, UC Browser

RAM: 1GB
ROM: 8GB
MicroSD: Až do 32GB

3G síť:
UMTS 900MHz/2100MHz

Baterie1
Typ

: 4000mAh (Li-Po) s funkcí
Quick Charge, nevyměnitelná

Doba hovoru:

Až 35 hodin (2G)
17 hodin (3G)

Pohotovostní režim:
:
Až 32 dní (2G)
33.5 dní (3G)

Bluetooth:
Bluetooth® 4.0

Okamžité sdílení fotek,
aplikací a dalšího napříč
zařízeními bez poplatků
za připojení.

Security

Real Football 2015, Gamestore, Tap the Frog,
Green Farm 3, Spiderman Ultimate Power

GPS:
Ano,, s podporou A-GPS
Rádio:
FM rádio

LENOVO DOit APLIKACE

SHAREit

Hry:

POTŘEBUJETE SMARTPHONE S JEŠTĚ LEPŠÍ VÝDRŽÍ?

SYNCit

Záloha a obnova
Zrychlete vaše zařízení
vašich kontaktů,
a chraňte jej před viry, spamem
a škodlivým spyware. Při krádeži SMS zpráv a historie
volání do cloudového
telefonu umožňuje zabezpečení
úložiště.
vašich dat na dálku.

Co je v balení?

Zařízení, cestovní adaptér, USB kabel, ochranný zadní kryt, informace o záruce,
Uživatelská příručka, sluchátka, zadní a přední ochranná folie.
Zvažte Lenovo ® P70
1 Výdrž baterie je predpokládané maximum. Aktuální výrdž baterie je závislá na mnoha faktorech.
2 Předinstalovaný soµware je předmětem regionální dostupnosti.
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