ZVYŠTE VÁŠ VÝKON.
VYLEPŠETE SVŮJ POTENCIÁL.

Dlouhá výdrž
vyměnitelné baterie
3,500mAh baterie vám
poskytuje dlouhou výdrž na
jedno nabití.

Optimalizovaný
výkon

Užijte si vynikající výkon při
spouštění aplikací díky
čtyřjádrovému procesoru,
2GB RAM a novému
operačnímu systému
Android™ 6.0.

4G smartphone s prodlouženou
výdrží baterie, vysokým
výkonem a 5.0” HD displejem
za skvělou cenu
Lenovo™ C2 Power 4G smartphone je navržen
pro vynikající multimediální zážitek.
S vyměnitelnou 3500mAh baterií vám nikdy
nedojde energie. Rychlý čtyřjádrový procesor
a 2GB RAM přinášejí skvělý výkon pro hraní
her a přehrávání videí. Přichází s novou verzí
nejpopulárnějšího operačního sytsému na
světě Android™ 6.0 Marshmallow. Dva
vynikající fotoaparáty vám umožní zachytit
důležité okamžiky a technologie Waves
MaxxAudio® přináší ohromující zvuk.

Lenovo C2 je nejlepší volbou pro
• Uživatele, kteří chtějí dlouhou výdrž baterie.
• Uživatele smartphonů, kteří chtějí vynikající
výkon a propracovaný design.
• Profesionály na cestách, kteří požadují rychlé
připojení a pohodlí dvou SIM karet.

5.0” displej a stylový
design

Tento smartphone vás
ohromí ostrým 5.0" HD
displejem a stylovým
designem s mikro texturami.
Je dostupný v matně černé
nebo bílé barvě.

1W reproduktor
s technologií
Waves MaxxAudio®

Zažijte pohlcující zvuk a videa
s výkonným reproduktorem
Waves MaxxAudio.

Fotoaparáty s
vysokým rozlišením
Vestavěný 8MPix AF zadní
fotoaparát se senzorem
SONY a LED bleskem
pořizuje vynikající fotografie
a 5MPix přední fotoaparát
vám umožní pořídit ostré
selfie.

4G LTE s volitelnou
podporou druhé SIM
karty

Užijte si rychlé připojení 4G,
díky kterému zůstanete v
kontaktu s přáteli. Podpora
dvou SIM karet vám
umožňuje mít dvě telefonní
čísla v jednom telefonu.

Specifikace
DESIGN

P IPOJENÍ

o

ěr : 143x71.4x9.55
otnost: 155.6g
isplej: 5.0” HD (1280X720) 294ppi, IPS 170o
, 16M barev s 70% NTSC optimalizací
barev, kontrast 800:1
arv : černá, bílá
ateriál : plastový zadní kryt s mikro texturami
a e pe ení: N/A

V KON
pera ní s st
Android™ 6.0, Marshmallow
Procesor
64bitový čtyřjádrový MT6735p 1.0GHz
Gra ika
Mali T720 (MP1 550MHz )
udio
1.0W reproduktor s >83.5dB s Waves MaxxAudio®,
3.5mm jack, 2 mikrofony, Lenovo nakofigurovaný
AWINIC 8738 zesilovač
a : 2GB LP DDR3
nitřní lo i tě: 16GB eMMC
o iřiteln : až 32GB microSD
Sen or
Gravitace, přiblížení, světlo

S : Duální SIM sloty s připojením 4G LTE
Připojení ádio
ata: GPRS, EDGE, HSPA+, LTE
c lost: LTE (4G) 150Mbps (DL) / 50Mbps
(UL) CAT4
G sí : LTE TDD Band 38/40/41 | FDD Band
1/3/5/7/8/20
G sí : 850/900/1900/2100 MHz
G sí : GSM 850/900/1800/1900 MHz
luetoot : Bluetooth® 4.0 LE
GPS podpora: Ano
ádio: FM rádio

O OAPA

adní: 8MPix AF s čtyřčlánkovými kompozitními
čočkami
Přední:

P E IN

ALOVAN

SOFTWARE2

Sociální sítě: Skype, Twitter™
Nástroje a produktivita: MaxxAudio®, Evernote,
McAfee Security, Route 66 Navi + Maps, UC
Browser

aterie
p: vyměnitelná 3500mAh (Li-polymer), 10W
rychlá nabíječka
Po otovostní do a: 4G: 405 hodin
lka ovoru: 2G: 35 hodin
hodin

Google: Maps, Hangouts, Play Music, Play Movies,
YouTube, Gmail, News&Weather, Chrome, Drive,
Photos, Play Store, Play Games

LENOVO DOit APLIKACE

CO JE V BALENÍ3

SHAREit: Rychlé sdílení fotografií, aplikací
& dalších přes více zařízení, bez poplatků.
CLONEit: Rychle přeneste všechny staré
aplikace a data do vašeho nového Lenovo
telefonu.
SYNCit: Zálohujte a obnovujte všechny
vaše kontakty, SMS zprávy a hovory.

Sluchátka, cestovní adaptér, USB kabel, záruční list,
uživatelská příručka

1 Výdrž baterie je založena na výsledcích simulace a je odhadována podle maximálního
průměru. Výdrž baterie záleží na mnoha faktorech.
2 Software a předinstalované aplikace jsou předmětem regionální dostupnosti.
3 Obsah balení se může lišit dle regionu.
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