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Tak wygląda rodzina smartfonów Lenovo Moto 

Warszawa, 29.09.2016 

 

Kultowa marka Moto coraz lepiej radzi sobie na polskim rynku. W 2014 roku dział Motorola Mobility 

trafił pod skrzydła Lenovo, a pierwsze produkty ze słynnym logo „batwing” – smartfony Lenovo Moto 

G oraz Moto X trafiły do sprzedaży. Przez niespełna dwa lata oferta rozrosła się w Polsce z dwóch do 

aż czterech linii produktowych, oferując smartfony w każdym segmencie cenowym, odpowiadając na 

potrzeby różnych grup docelowych. 

 

Celem marki Lenovo wyrażonym przez motto „Innovations never stand still” jest tworzenie 

produktów, które dotrzymają kroku współczesnym ludziom i będą jednocześnie wyznaczać trendy na 

runku. Najnowsze smartfony Lenovo Moto Z, które niebawem trafią do sprzedaży współpracują z 

pierwszymi na świecie zaawansowanymi modułami Moto Mods™. Dołączane za pomocą magnesów 

moduły rozwijają najważniejsze funkcje urządzeń, są doskonale zaprojektowane, idealnie pasują do 

konstrukcji smartfonów i są wygodne w używaniu.  

Lenovo może pochwalić się także pierwszym smartfonem z 

nietłukącym się ekranem. W ramach linii Lenovo Moto X 

powstał smartfon Lenovo Moto X Force wyposażony w 

autorską technologię Moto ShutterShield™. To system pięciu 

zintegrowanych warstw ekranu zaprojektowanych z 

materiałów, które pochłaniają wstrząsy i zabezpieczają ekran 

przed pęknięciem. Dzięki wytrzymałemu wyświetlaczowi 

oraz obudowie wykonanej z nylonu balistycznego, Lenovo 

Moto X Force znosi zdecydowanie więcej niż inne smartfony 

dostępne na rynku. 

  

Innovations never stand still 



 

 
 

Studio 111 | office@studio111.pl | +48 690 980 960 | Biuro: ul. Kochanowskiego 47 lok. 4 01-864 Warszawa 
Siedziba spółki: ul. Tymienieckiego 25C lok. 376 90-350 Łódź 

Polscy klienci szczególną sympatią obdarzyli produkty z serii Lenovo Moto G, reprezentujące 

przystępną cenowo linię produktową marki. Lenovo Moto G3 to jeden z pierwszych wodoodpornych 

smartfonów dostępnych w cenie do 900 zł, zaś najnowszy model Moto G4 Plus posiada zaawansowany 

aparat fotograficzny niespotykany w swojej klasie.  

Użytkownicy i eksperci chwalą produkty Lenovo Moto za czysty system operacyjny Android, ulepszenia 

Moto, pozwalające na dyskretne sprawdzanie powiadomień oraz obsługę wybranych funkcji za 

pomocą intuicyjnych gestów.  

 

Rodzina Lenovo Moto składa się z serii Moto E, Moto G, Moto X oraz Moto Z. Lenovo Moto E to 

urządzenia dedykowane osobom szukającym pierwszego smartfona w atrakcyjnej cenie. Osoby 

oczekujące przyjaznego cenowo smartfona z bardziej rozbudowanymi funkcjami multimedialnymi i 

większą mocą skierują swoją uwagę na Moto G. Dla prawdziwych fanów multimediów, większych 

przekątnych ekranu, wydajnych komponentów i atrakcyjnego designu stworzono serię Moto X. 

Najnowsza linia - Moto Z to prawdziwy przełom na rynku smartfonów. Urządzenia klasy premium 

wyposażone w najwyższej klasy podzespoły, mocne baterie, znakomitą optykę, ekrany AMOLED są 

jednocześnie pierwszymi smartfonami kompatybilnymi z modułami Moto Mods™. Lenovo Moto Z oraz 
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Z Play, które w październiku pojawią się na rynku otwierają nowy rozdział w podejściu do możliwości i 

funkcjonalności smartfona, który w okamgnieniu może stać się zupełnie nowym urządzeniem. Moduły 

Moto Mods™ są lekkie, łatwo mieszczą się w kieszeni, czy torebce, a ich kompatybilność z kolejnymi 

generacjami smartfonów Moto Z jest gwarantowana przez kolejne 3 lata.  

 

 

Smartfony Lenovo Moto G oraz Moto X zbierały bardzo pozytywne recenzje, opinie, a także były 

wielokrotnie nagradzane, znajdując tym samym szeroką grupę odbiorców oraz fanów. Te niezawodne 

i wydajne produkty oferują użytkownikom wszystkie niezbędne funkcje, doskonałe parametry 

techniczne oraz charakterystyczne, spójne wzornictwo. Wraz z nową linią, marka poszła jeszcze o jeden 

krok dalej i przygotowała urządzenia dla osób oczekujących prawdziwej, technologicznej rewolucji. 

Lenovo Moto Z to najsmuklejszy smartfon na świecie o nieograniczonych możliwościach, a Lenovo 

Moto Z Play posiada baterię pozwalającą na nawet 50 godzin działania. Urządzenia zostały 

zaprojektowane do współpracy z Moto Mods™ - wymiennymi modułami zmieniającymi telefon w 

zupełnie nowe urządzenie.  

 

Moto Insta-Share Projector sprawi, że smartfon stanie się mobilnym projektorem filmowym, JBL 

SoundBoost przemieni go w przenośny głośnik i rozkręci nawet najnudniejszą imprezę, a Moto 

PowerPack doda energii na kilka dodatkowych godzin pracy. Słynne „plecki” smartfona Lenovo Moto 

zyskają nowy, jeszcze bardziej ekskluzywny wymiar dzięki Moto Mod™ Style Shells wykonanych z 

najwyższej klasy materiałów w wielu wariantach kolorystycznych i designerskich. Równie interesujący 

jest Moto Mod™ Hasselblad True Zoom, czyli zaawansowany aparat fotograficznym z 10x zoomem 

optycznym i ksenonową lampą błyskową. Co najważniejsze, moduły rozwijają funkcje smartfonów 

Lenovo Moto Z, a nie zastępują samych telefonów. Dzięki unikalnemu programowi Motorola Developer 

mogą powstać setki modułów zaprojektowanych zarówno przez firmy, jak i kreatywne osoby 

prywatne.  

Kultowa „Motka” w szczytowej formie 
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Smartfony z serii Lenovo Moto Z zostały wyposażone w wydajne 4- i 8-rdzeniowe chipsety Qualcomm® 

Snapdragon™, do 4GB pamięci RAM oraz pojemność 32 GB, która może być powiększona nawet o 2 TB 

poprzez kartę pamięci microSD. Urządzenia posiadają także modem LTE kategorii 6, nowoczesną, 

dwuzakresową kartę Wi-Fi 802 ac, szybki moduł Bluetooth, NFC oraz najnowsze złącze USB-C. Długi 

czas działania na baterii zapewniają wydajne akumulatory pozwalające na 30 godzin pracy w przypadku 

Moto Z oraz nawet 50 godzin z Lenovo Moto Z Play. Obydwa modele wspierają technologię szybkiego 

ładowania TurboPower™, posiadają czytnik linii papilarnych, hydrofobową nanopowłokę chroniącą 

przed zachlapaniem oraz są wyposażone w rozbudowane funkcje fotograficzne. O designie nowej linii 

Moto Z nie trzeba wiele mówić, wystarczy na nie spojrzeć by od razu dostrzec klasę i elegancję 

charakterystyczną dla produktów klasy premium.  
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Lenovo Moto Z to produkty dedykowane najbardziej wymagającym użytkownikom ceniącym sobie 

najwyższą wydajność, najnowsze rozwiązania oraz prestiżowe wzornictwo. Z myślą o osobach, które 

nie stawiają przed swoimi smartfonami aż tak wyśrubowanych wymagań powstała seria Lenovo Moto 

G, obecnie już czwartej generacji. To smartfony dla poszukujących niezawodnego, szybkiego, 

multimedialnego smartfona w atrakcyjnej cenie.  

Najnowsza linia produktów Lenovo Moto G4 została stworzona w oparciu o 4- i 8-rdzeniowe procesory 

Qualcomm® Snapdragon™, do 2 GB pamięci RAM i układy graficzne Adreno. Urządzenia posiadają 16 

GB pamięci z opcją rozszerzenia o kolejne 128 GB. Czytelne ekrany pokryte Corning® Gorilla® Glass o 

przekątnej do 5.5" w rozdzielczości Full HD i zagęszczeniu pikseli do 401 ppi, najlepsze w swojej klasie 

aparaty fotograficzne, regularnie aktualizowany system operacyjny Android, czytnik linii papilarnych, 

wsparcie dla technologii TurboPower™, Dual SIM, łączność LTE oraz odporność na zachlapania P2i. 

Linia Lenovo składa się z trzech modeli: Moto G4 Play, Moto G4 oraz Moto G4 Plus, spośród których 

każdy może wybrać najlepiej pasującą do niego wersję. 

Dla chcących więcej, za mniej 
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Fani mobilnej fotografii powinni z uwagą przyjrzeć się Lenovo Moto G4 Plus wyposażonemu w 

szerokokątny aparat przedni 5 MP oraz tylny 16 MP. Główna cyfrówka telefonu wyróżnia się lampą 

błyskową z podwójną diodą LED, dwoma technologiami autofokusa, czyli laserowym czujnikiem 

ostrości i detekcją fazy (PDAF), a także przysłoną f/2.0 wpuszczającą więcej światła i zapewniającą 

szczegółowe, wyraźne zdjęcia także po zmroku. 
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Wszystkie wymienione produkty znajdują się w sprzedaży lub niebawem trafią do polskiej dystrybucji.  

 Lenovo Moto E3 będzie dostępna w październiku 2016r. 

 Lenovo Moto G4 Play będzie dostępna w drugiej połowie października 2016r., Lenovo Moto 

G4 jest już dostępna w cenie ok. 1099 zł, a Lenovo Moto G4 Plus w cenie ok. 1299 zł. 

 Lenovo Moto X Play jest dostępna w cenie 1249 zł, Lenovo Moto X Style w cenie ok. 1699 zł 

oraz Lenovo Moto X Force w cenie ok. 2999 zł. 

 Smartfony Lenovo Moto Z oraz Lenovo Moto Z Play będą dostępne jeszcze w październiku 

2016r. w cenach odpowiednio 2999 zł i 2199 zł.  

                                                                                      

Więcej informacji o produktach, dostępności i cenach na stronie www.lenovomoto.pl oraz 

www.lenovozone.pl 

Zapraszamy do polubienia naszego profilu na Facebooku oraz odwiedzenia na Instagramiei 
kanale YouTube. 

 

 

Firma Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) — firma z globalnej listy Fortune 500 o obrotach sięgających 

46 miliardów USD — jest liderem w dziedzinie innowacyjnych technologii dla użytkowników 

indywidualnych i biznesowych oraz dla dużych przedsiębiorstw. Nasza oferta bezpiecznych produktów 

i usług o wysokiej jakości obejmuje komputery osobiste (w tym legendarną markę Think i urządzenia 

YOGA działające w różnych trybach), stacje robocze, serwery, pamięć masową, inteligentne telewizory, 

a także produkty mobilne, takie jak smartfony (w tym marki Motorola), tablety i aplikacje. Zapraszamy 

do dołączenia do nas w serwisie LinkedIn, obserwowania nas na Facebooku lub Twitterze (@Lenovo) 

oraz wizyty w witrynie internetowej www.lenovo.com. 

 

Ceny i dostępność 

O firmie Lenovo 

http://www.lenovomoto.pl/
http://www.lenovozone.pl/
https://www.facebook.com/lenovomotopl
https://www.youtube.com/channel/UCzNM9335gFINRWaHIsJBt7Q

