Vyberte si telefon, který tu vždy bude pro vás.

ODOLNOST PROTI VODĚ IPX7
Zvýšená odolnost proti vodě.
Zabezpečení na stupni IPX7 chrání váš
telefon před postříkáním a zbloudilými
kapkami vody.*

BATERIE, KTERÁ VYDRŽÍ
CELÝ DEN
Můžete se věnovat svým denním
povinnostem, aniž byste se museli
zdržovat dobíjením.**

FOTOAPARÁT S ROZLIŠENÍM
13 MEGAPIXELŮ

Na výkonný a cenově dostupný smartphone
Moto G je spolehnutí. Je odolný a vodotěsný,
takže vás nikdy nepotopí. S inovativním
softwarem, fotoaparátem
o
rozlišení
13 megapixelů a sítí 4G LTE dokážete velké
věci. Pohledné a multifunkční provedení
je navíc příjemné na pohled i na dotek.

S fotoaparátem o rozlišení 13
megapixelů a bleskem se dvěma LED
diodami vyvažujícím barvy pořídíte
realistické snímky.

PŘIPOJENÍ 4G LTE

Procházejte web, streamujte hudbu
a sledujte videa neuvěřitelnou rychlostí.

ČISTÝ OS ANDROID™
+ MOTO AKCE

Telefon vám usnadňuje to, co zrovna
děláte. Dokonce předvídá vaše úmysly
a udělá to za vás.

5" DISPLEJ
S ROZLIŠENÍM HD
www.lenovo.cz

www.facebook.com/lenovocz

Díky ostrému 5" displeji s rozlišením HD
vypadá každá fotografie, video nebo hra
úchvatně.

ODPUZUJE VODU, ZAHÁNÍ STAROSTI.

Voda bývá největším nepřítelem telefonů. Zabezpečení na stupni IPX7 chrání váš telefon před postříkáním
a zbloudilými kapkami vody.*

ENERGIE PO CELÝ DEN.

Nový telefon Moto G je navržen tak, aby vydržel celý den a kousek díky baterii s kapacitou 2470 mAh.** Ráno spěcháte
do školy nebo práce, poté máte schůzku s rodinou nebo přáteli, večer vyrazíte do baru a celou dobu se nemusíte strachovat,
že byste potřebovali telefon dobít.

DVA FOTOAPARÁTY, DVAKRÁT TOLIK LEGRACE.

S fotoaparátem o rozlišení 13 megapixelů pořídíte vynikající fotografie. Díky přednímu fotoaparátu s rozlišením 5 megapixelů
budete mít skvělý obraz při pořizování autoportrétů (tzv. selfie) i při videohovorech.

RYCHLOST BEZ ZBYTEČNÉHO UTRÁCENÍ.

Nový telefon Moto G nabízí úžasnou rychlost 4G LTE, takže můžete procházet web, streamovat hudbu, hrát hry a sledovat
videa. Užívejte si úžasnou rychlost.

NEJLEPŠÍ VÝKON SI VYCHUTNÁTE S ČISTÝM OS ANDROID™.

Vyšší výkon a rychlejší upgrady získáte, když budete používat čistou verzi systému Android™ bez zbytečných
softwarových nadstaveb, které by vás zdržovaly.
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Technické specifikace
Procesor:
Čtyřjádrový procesor Qualcomm® Snapdragon™ 410, 1.4 GHz

Baterie:
2470 mAh s užitím až 24 hodin**

Uložiště:
8GB2, podpora microSD karet až do 32GB1

Síť:
GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA+, 4G LTE

Operační paměť:
1GB

Pásma: LTE (1, 3, 7, 8, 20) UMTS/HSPA+ (900, 2100 MHz)

Displej:
5”, 720p HD (1280x720), 294 ppi, Corning® Gorilla™ Glass 3

Kamery: Zadní: 13 MP, Duální blesk (CCT), 1080p HD video
(30 fps), 4X digitální zoom, Auto HDR / Přední: 5 MP, Blesk

Operační systém:
Android 6, Marshmallow

SIM:
Micro-SIM

Rozměry:
Výška: 142.1mm, šířka: 72.4mm, hloubka: 6.1 - 11.6mm

Konektivita: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz),
Bluetooth verze 4.0 LE, GPS, A-GPS, GLONASS

Váha:
155g

Ochrana proti vodě:
Ano, IPX7*

GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)

*Telefon má patřičně utěsněný zadní kryt, aby vydržel ponoření do sladké vody do hloubky 90 cm (3 stopy) po dobu až 30 minut. Při ponoření s ním nelze pracovat. Nepoužívejte jej během plavaní, ani telefon nevystavujte proudu vody pod tlakem. Není prachotěsný. Podrobnosti
najdete na stránce motorola.com. **Všechna prohlášení ohledně výdrže baterie představují přibližné hodnoty vycházející z profilu průměrného uživatele, které zahrnují režim používání i pohotovostní režim. Skutečná výdrž baterie se bude lišit. Závisí na kvalitě signálu, konfiguraci
sítě, vybraných funkcícha způsobech využívání hlasových služeb, datových přenosů, provozní teploty a aplikací.

1. MicroSD karta je prodávána samostatně. Je možné, že obsah s omezeními DRM nebude moci být přesunut na kartu. 2 Dostupné uživatelské úložiště je menší kvůli předinstalovanému softwaru a může podléhat změnám při updatech softwaru. 3. Baterie musí být úplně
vybitá; rychlost nabíjení se v jeho průběhu zpomaluje. Nabíječka je na některých trzích prodávána samostatně. Některé vlastnosti, funkčnost a specifikace produktu mohou být závislé na síti a podléhají dalším podmínkám a poplatkům. Všechny se mohou změnit bez
předchozího upozornění. MOTOROLA a stylizované logo M jsou registrované ochranné známky společnosti Motorola Trademark Holdings. LLC. Android, Google a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Corning a Gorilla jsou registrované ochranné
známky společnosti Corning Incorporated. Qualcomm je registrovaná ochranná známka a Snapdragon je ochranná známka společnosti Qualcomm Incorporated. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. © 2016 Motorola Mobility LLC.
Všechna práva vyhrazena.

