Zasloužíte si dokonalého parťáka.

AŽ 48 HODIN PROVOZU
Můžete být na cestách i celé dva dny*,
aniž byste se museli zdržovat
dobíjením.

FOTOAPARÁT S ROZLIŠENÍM
21 MEGAPIXELŮ
Můžete fotografovat neuvěřitelně
realistické snímky a natáčet úžasná
videa ve vysokém rozlišením.

5,5PALCOVÝ DISPLEJ
S ROZLIŠENÍM FULL HD (1080P)
Vdechněte fotografiím, videoklipům
i ostatnímu obsahu život na displeji
s Full HD (1080p) rozlišením.

Zařízení Moto X Play bude vaším dokonalým
parťákem. Baterie vydrží i celé dva dny*
a vodu odpuzující konstrukce** vám nabízí
své služby ve dne v noci, za slunce i za deště.
21Mpx fotoaparát umožňuje pořizovat
ohromující fotografie, natáčet video
ve vysokém rozlišení a zobrazovat
je na 5,5palcovém displeji s rozlišením Full
HD. Vyměňte si kdykoliv zadní kryt pro nový
čerstvý vzhled. Navíc si můžete užívat
klasického prostředí Android obohaceném
o vylepšení Moto akce. Vyberte si telefon,
který vás nezklame.

www.lenovo.cz

www.facebook.com/lenovocz

OSMIJÁDROVÝ PROCESOR
S FREKVENCÍ 1,7 GHZ
Můžete hrát hry, streamovat videa
a mít současně spuštěno více aplikací,
aniž by se snížila rychlost.

ODPUZUJE VODU
Zdokonalená ochrana proti vodě. Polití
vodou, postříkání ani mírný déšť nevadí**.

NEJLEPŠÍ VÝKON S ČISTÝM
OS ANDROID™
Vyšší výkon a rychlejší upgrady
získáte, když budete používat čistou
verzi systému Android™ bez
zbytečných softwarových nadstaveb.

OBZVLÁŠTĚ DLOUHÁ VÝDRŽ BATERIE. ÚŽASNĚ RYCHLÉ NABÍJENÍ.
Život se nezpomaluje. Ani váš telefon by neměl. Můžete být na cestách až dva celé dny*, aniž byste se museli
zdržovat dobíjením, a přitom sledovat filmy, procházet web, hrát hry a dělat další věci.

BRILANTNÍ FOTOGRAFIE. OHROMUJÍCÍ VIDEA.

Buďte vždy připraveni. Díky fotoaparátu s rozlišením 21 megapixelů pořídíte krásné, realistické snímky.
Navíc můžete nahrávat video ve vysokém rozlišení a v ohromujícím rozlišení 1080p uvidíte každý detail.

ŽIVOT VE VYSOKÉM ROZLIŠENÍ.

Okouzlující 5,5palcový displej telefonu Moto X Play s rozlišením Full HD vdechne fotografiím, videoklipům i hrám život
ve vysokém rozlišení 1080p. Neuvěřitelně realistický obraz. Představuje vše, co má prémiový displej nabízet.

VÝKONNÝ PROCESOR. MŮŽETE DĚLAT VŠECHNO NAJEDNOU.

Veškerý výkon, který potřebujete ke hraní, streamování i práci s více aplikacemi současně. Osmijádrový procesor
Qualcomm® Snapdragon™ efektivně maximalizuje výdrž baterie a současně zvyšuje rychlost, kdykoli ji potřebujete.

POLITÍ VODOU, POSTŘÍKÁNÍ ANI MÍRNÝ DÉŠŤ NEVADÍ.

Voda bývá největším nepřítelem telefonů. Proto je telefon Moto X Play vybaven vodu odpuzujícím povlakem,
který ho dokonale chrání**. Polití vodou, postříkání ani mírný déšť už nevadí.
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na první pohled

Více hlasově
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telefon odemykat.

Technické specifikace
Procesor:
Osmijádrový procesor Qualcomm® Snapdragon™ 615 s 1.7 GHz

Baterie: 3630 mAh + TurboPower™ umožňující 7 hodin
provozu za 15 minut dobíjení3

Úložiště:
16GB2, podpora až 128GB microSD karet1

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

Operační paměť:
2GB

Pásma: GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), UMTS/HSPA+

Displej:
5.5” 1080p Full HD, 403 ppi, Corning® Gorilla® Glass 3

Kamery: Zadní: 21 MP, Duální blesk (CCT), 1080p HD video
(30 fps), 4X digitální zoom, Auto HDR / Přední: 5 MP

Operační systém:
Android 6, Marshmallow

SIM:
Nano-SIM

Rozměry:
Výška: 148.0mm, šířka: 75.0mm, hloubka: 8.9 - 10.9mm

Konektivita:
NFC, Wi-Fi 802.11a/g/b/n, Bluetooth verze 4.0 LE, GPS

Hmotnost:
169g

Ochrana proti vodě:
Ano**

(850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz), 4G LTE (1, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 28, 38, 41)

* Všechna prohlášení ohledně výdrže baterie jsou přibližné hodnoty a vycházejí ze standardního profilu kombinovaného využití. Tento profil předpokládá provozování zařízení Motorola v sítích s technologií 4G LTE s dokonalým pokrytím a zahrnuje aktivní používáníi pohotovostní
režim. Odhad výdrže baterie v profilu kombinovaného využití vychází z továrních nastavení zařízení. Skutečná výdrž baterie se bude lišit. Závisí na mnoha různých faktorech, včetně kvality signálu, konfigurace sítě, stáří baterie, provozní teploty, vybraných funkcí, nastavení
zařízení a způsobů využívání hlasových služeb, datových přenosů a aplikací. **Pomocí vyspělé nanotechnologie je přístroj opatřen povlakem, který odpuzuje vlhkost a pomáhá ho chránit proti nepříliš intenzivnímu působení vody, například polití, postříkání nebo mírnému dešti.
Přístroj není konstruován tak, aby mohl být ponořen do vody nebo vystaven tlakové vodě nebo jiným kapalinám. Není tedy vodotěsný.
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.

