VÍCE ZÁBAVY DÍKY DELŠÍ VÝDRŽI BATERIE

Dlouhá výdrž baterie*
4000mAh zabudovaná baterie
vám poskytne až dvoudenní
výdrž, a můžete se tak bavit
ještě déle.

Ohromující zvuk

Moderní celokovový smartphone
s vynikajícím 5.0” FHD displejem.
Lenovo™ K6 Power vydrží víc,
a vy se tak můžete déle bavit.
Se smartphonem Lenovo™ K6 Power si užijete
spoustu zábavy. Chcete poslouchat hudbu a dívat se
na filmy a videa? Jednoduše odemkněte váš telefon
pomocí čtečky otisků prstů a vychutnejte si krásný
5.0” FHD displej a pohlcující zvuk
s technologií Dolby Atmos®. Chcete krásné fotografie
a videa? Můžete je mít díky skvělému přednímu a
zadnímu fotoaparátu. Výkon operačního systému
Android™ 6.0 spolu s dvoudenní výdrží baterie vám
dovolí bavit se ještě déle.

Lenovo™ K6 Power je
nejlepší volbou pro:
• Uživatele, kteří vyžadují dlouhou výdrž baterie
• Multimediální nadšence, kteří hledají ohromující
zážitek
• Uživatele, kteří hledají stylový a výkonný
smartphone

S vylepšeným zvukem
s technologií Dolby Atmos® si
vychutnáte pohlcující hudební
zážitek.

Skvělý celokovový
kryt
Díky nádhernému
celokovovému unibody designu
a dvoum barevným
provedením (tmavě šedá a
zlatá) je tento smartphone
opravdu stylový.

Čtečka otisků prstů
Automaticky odemkněte vás
smartphone pomocí čtečky
otisků prstů a dostaňte se
k vašim složkám rychleji.

Rychlý a vylepšený
výkon
Užijte si vynikající výkon
při prohlížení obrázků a
internetu díky osmijádrovému
1.4GHz procesoru.

*Tvrzení o výdrži baterie jsou přibližná a založená na různých profilech,
které zahrnují pohotovostní dobu i dobu užívání, v optimálních
podmínkách sítě. Skutečná výdrž baterie se bude lišit a záleží na mnoha
faktorech jako je síla inetrnetového připojení, nastavení sítě, stáří
baterie, operační teplota, nastavení zařízení a používání aplikací.

Specifikace
DESIGN
Rozměry:

PŘIPOJENÍ
141.9 x 70.3 x 9.3mm
145g
5.0” FHD (1920x1080) IPS
Tmavě šedá, zlatá
Kov + polykarbonát
Čtečka otisků prstů

SIM sloty: až 4G dual Nano SIM sloty1
Připojení/ rádio
Data:
GPRS, EDGE, HSPA+, LTE
LTE Cat 4 150Mbps (DL) / 50Mpbs (UL)
4G síť: TDD LTE Band 38/40/41
FDD LTE Band 1/3/5/7/8/20

VÝKON

3G síť: WCDMA 1/2/5/8

Operační systém
Android™ 6.0, Marshmallow

2G síť: GSM 2/3/5/8

Procesor
Osmijádrový procesor Qualcomm®
Snapdragon™ 430 1.4GHz

WLAN:

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

Bluetooth:

Bluetooth® 4.1

A-GPS podpora: Ano

Grafika
Adreno 505 450MHz

Rádio:

Audio
2 reproduktory, Dolby Atmos® Audio,
3.5mm jack

FOTOAPARÁT

Paměť a úložiště
RAM:
2GB/3GB
Vnitřní úložiště: 16GB/32GB vestavěné
Až 128GB microSD karta
Senzory
Gravitace, přiblížení, světlo, vibrace,
gyroskop
Baterie
4000mAh Li-Polnevyměnitelná baterie
Délka hovoru:
48 hodin
316 hodin
Pohotovostní doba:

FM rádio

Zadní: 13MPix PDAF s podporou nahrávání FHD videí
Přední: 8MPix s fixním ostřením

PŘEDINSTALOVANÝ SOFTWARE2
Sociální sítě: Twitter, Skype, VK
Google: Maps, Hangouts, Google+, Play Music, Play
Games, Play Movies & TV, YouTube, Gmail, Play
Books, Play Newsstand, Photos, Drive, Chrome
Nástroje a produktivita: Evernote, Route 66 Navi +
Maps, i-Free eBook Store (BOOKS), LateRooms, UC
Browser, McAfee, Babe News, Wun Zinn Book Store,
Bagan Keyboard, True Caller
1 Druhý slot podporuje buď druhou SIM kartu nebo SD kartu.
2 Software a předinstalované aplikace jsou předmětem
regionální dostupnosti.

LENOVO DOit APLIKACE

CO JE V BALENÍ3

SHAREit: Rychlé
sdílení fotografií,
aplikací & dalších
přes více zařízení,
bez poplatků

Sluchátka, cestovní adaptér, USB kabel, záruční list,
CLONEit: Rychle
uživatelská příručka, ochranná fólie
přeneste všechny
staré aplikace a data
do vašeho nového
Lenovo telefonu.

SYNCit: Zálohujte
a obnovujte
všechny vaše
kontakty, SMS
zprávy a hovory.

Lenovo Companion:
Diagnostická
aplikace pro mobilní
zařízení Lenovo s
Androidem
3 Příslušenství je závislé na regionální dostupnosti.
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