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PRO KOHO JE URČENO LENOVO K5 PLUS?
Pro m ltime i lní ano ky,
kteří hle a í ne věřiteln
v k a vi eo

WWW ENOVO C

Pro živatele, kteří chtě í vynika ící
v kon a lo ho v rž baterie

Pro živatele, kteří chtě í
nekompromisní v kon

Smartphone Lenovo
PEC

E

Pl s

CE

DESIGN
71 mm

8.2 mm

Displej

Barvy
Platinov stříbrn
Zlat
Gra itov e

142 mm

Velikost:
5.0" (1920x1080)
Full HD IPS displej

Hmotnost:

Materiály

150 g
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VÝKON

PŘIPOJENÍ

Operační systém

SIM

Android™ 5.1, Lollipop

FOTOPARÁT
Zadní
13MPx s automatickým
ostřením obrazu
s LED bleskem

Typ: Dual Micro SIM
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Senzory
Gravitace, přiblížení, světlo, E-kompas, gyroskop

PŘEDINSTALOVANÝ SOFTWARE3

Rychlost: LTE (4G) 150Mbps (DL) / 50Mpbs (UL)
CAT4

Sociální sítě:
Skype, Twitter™, Facebook®

4G síť:
LTE TDD Band 38/40/41(šířka pásma 1MHz)
FDD Band 1/3/5/7/8/20

Nástroje a produktivita: Guvera Music,
Route 66 Navi + Maps, i-Free eBook
Store, UC Browser

3G síť:
850 / 900 / 1900 / 2100 MHz

Google: Maps, Street Views,
Hangouts, Google+, Music, Play
Games, YouTube, Gmail, Magazines,
Books, News&Weather, Chrome

2G síť:
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi hotspot

Baterie²

Bluetooth: Bluetooth® 4.1 LE

Typ: 2750mAh vyměnitelná baterie
Pohotovostní doba: 4G: až 322 hodin

2

Délka hovoru:

Data:
GPRS, EDGE, HSPA+, LTE

2G: až 32 hodin
3G: až 15.1 hodin2

Hry: Gamestore, Tap the Frog, Asphalt
8, Green Farm 3, Real Football 2015,
Spiderman Ultimate Power

Podpora GPS: Ano
Rádio: FM rádio

LENOVO DOit APLIKACE

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.

CO JE V BALENÍ5
Sluchátko, cestovní adaptér, USB kabel, záruční list, uživatelská příručka.

2 z 5 GHz WiFi nejsou podporovány.
Životnost baterie je založena na výsledcích simulace a je odhadována podle maximálního průměru. Aktuální životnost baterie záleží
na mnoha faktorech.
3 Předinstalovaný software podléhá dostupnosti v regionech.
5 Obsah balíčku se může lišit podle regionu.
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