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Zerwij z rutyną dzięki Moto G™ Plus. Jeden z najnowszych smartfonów Moto G o 
przykuwającej wzrok metalowej obudowie posiada wszystko, czego potrzebujesz – 
i nie ma w nim niczego, czego nie chcesz. Rób fantastyczne zdjęcia najbardziej 
zaawansowanym aparatem w swojej klasie z funkcją Dual Autofocus Pixels. Poczuj 
wolność dzięki baterii pozwalającej na cały dzień działania* i bądź gotowy na jeszcze 
więcej, korzystając z możliwości szybkiej ładowarki TurboPower™.* Ciesz się płynnym i 
stabilnym działaniem aplikacji dzięki szybkiemu, ośmiordzeniowemu procesorowi 2.0 GHz. 
Używaj odcisku palca do odblokowania smartfona. Włącz aparat obracając nadgarstkiem – 
wyjątkowe Ulepszenia Moto oferują proste skróty do funkcji, z których najczęściej 
korzystasz.

*Bateria musi być wyczerpana w znacznym stopniu; szybkość ładowania spada w miarę postępu ładowania.  
Wszelkie dane szacunkowe dotyczące poboru energii z baterii są przybliżone i oparte na zróżnicowanym 
profilu użytkowania, (który obejmuje czas użytkowania i tryb czuwania urządzenia) w optymalnych warunkach 
sieciowych.  Rzeczywista wydajność baterii może się różnić i jest zależna od wielu czynników, m.in. siły 
sygnału, konfiguracji sieci, wieku baterii, temperatury roboczej, wybranych funkcji, ustawień urządzenia, 
połączeń głosowych, danych oraz sposobu użytkowania innych aplikacji.

Masz mało czasu? Oto szybkie podsumowanie najważniejszych funkcji Moto G Plus.

precyzyjnie wykonana metalowa obudowa 
Już na pierwszy rzut oka Moto G 2017 wyraźnie różni się od poprzedników. Nowy 
smartfon Moto G Plus posiada wysokiej jakości obudowę wykonaną z aluminium, 
precyzyjnie oszlifowaną i wypolerowaną. Zachwycający wygląd idealnie harmonizuje z 
doskonałymi parametrami technicznymi ukrytymi w tej stylowej obudowie.

najbardziej zaawansowany aparat w swojej klasie 
Moto G Plus jest wyposażony w wysokiej klasy matrycę aparatu z technologią Dual 
Autofocus Pixels, umożliwiającą ustawienie ostrości obiektu w mgnieniu oka, aby nigdy nie 
przegapić okazji na idealne ujęcie. Aparat 12 MP pozwala wykonać piękne zdjęcia nawet w 
ciemne, pochmurne dni. Większa wartość przysłony i większy rozmiar piksela pozwalają 
wpuścić nawet 25% więcej światła, niż w aparacie Moto G Plus poprzedniej generacji.

Bateria na cały dzień + ładowanie TurboPower™ 
Uwolnij się od kabli. Bateria o pojemności 3000 mAh posiada wystarczająco dużo 
mocy, by zapewnić smartfonowi energię na cały dzień. A kiedy przyjdzie czas ładowania 
urządzenia – także nie będziesz musiał zwalniać tempa. W komplecie z urządzeniem 
znajduje się ładowarka TurboPower™, która po zaledwie 15 minutach szybkiego ładowania 
dostarcza energii  nawet na 6 godzin działania.*

*Bateria musi być wyczerpana w znacznym stopniu; szybkość ładowania spada w miarę postępu ładowania.  
Wszelkie dane szacunkowe dotyczące poboru energii z baterii są przybliżone i oparte na zróżnicowanym 
profilu użytkowania, (który obejmuje czas użytkowania i tryb czuwania urządzenia) w optymalnych warunkach 
sieciowych.  Rzeczywista wydajność baterii może się różnić i jest zależna od wielu czynników, m.in. siły 
sygnału, konfiguracji sieci, wieku baterii, temperatury roboczej, wybranych funkcji, ustawień urządzenia, 
połączeń głosowych, danych oraz sposobu użytkowania innych aplikacji.

poznaj nowy smartfon moto g5 plus

moto g5 plus w skrócie
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natychmiastowa satysfakcja* 
Stworzony by dotrzymać Ci kroku, smartfon Moto G Plus wyposażono w szybki 
8-rdzeniowy procesor Qualcomm® Snapdragon™ 625 z taktowaniem 2.0 GHz, mocną 
grafikę oraz wsparcie dla technologii 4G LTE. Dzięki temu aplikacje mogą działać płynnie, 
nie zwalniając tempa.

*Niektóre właściwości, funkcje i parametry produktu mogą być uzależnione od sieci i obwarowane 

dodatkowymi zasadami, warunkami i opłatami. Mogą one ulec zmianie bez powiadomienia.

touch and go 
Zapomnij o kodach i hasłach. Po prostu użyj czytnika linii papilarnych żeby odblokować 
swój smartfon lub wybudzić go ze stanu bezczynności. Użyj swojego odcisku palca 
ponownie, by zablokować ekran urządzenia. Wykorzystaj go także do autoryzowania 
płatności podczas zakupów internetowych.*

*Potrzebna jest odpowiednia aplikacja. Zakup wymaga autoryzacji poprzez czytnik linii papilarnych.

nawigowanie jednym przyciskiem 
Wystarczy jeden przycisk, by nawigować swoim smartfonem. Nie musisz używać 
przycisków „wstecz”, „home”, czy „lista otwartych aplikacji”. Szybkie przeciągnięcie lub 
dotknięcie czytnika linii papilarnych zastąpi te polecenia. 

zakupy jednym dotknięciem 
Moto G Plus obsługuje standard NFC, dzięki czemu można go używać do mobilnych 
płatności w miejscach, gdzie ta technologia jest wykorzystywana. W sklepach 
stacjonarnych wyposażonych system płatności mobilnych wystarczy zbliżyć smartfon 
do terminala NFC i zatwierdzić transakcję skanem linii papilarnych. Szybko i łatwo – a do 
tego nie trzeba nosić przy sobie gotówki lub kart kredytowych. 

ulepszenia moto  
Ulepszenia Moto to zestaw skrótów do najczęściej używanych funkcji. Obróć 
nadgarstek, aby włączyć aparat lub sprawdź powiadomienia bez odblokowania 
telefonu. To tylko próbka możliwości tego urządzenia. Poznaj wszystkie wyjątkowe 
funkcje w aplikacjach Moto.
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Nigdy nie spoczywaj na laurach. Pierwszy smartfon Moto G™ z przyciągającą wzrok 
metalową obudową daje Ci więcej niż się spodziewasz, za mniej niż myślisz. Poczuj 
czym jest brak ograniczeń dzięki wydajnej baterii i szybkiej ładowarce.* Wykonuj piękne 
zdjęcia aparatem 13 MP z szybkim autofocusem. Korzystaj z multimedialnej rozrywki 
gdziekolwiek jesteś dzięki szybkiemu, 8-rdzeniowemu procesorowi 1.4 GHz**. Odblokuj 
swój smartfon za pomocą czytnika linii papilarnych i uruchom aparat obracając 
nadgarstkiem – Ulepszenia Moto (Moto Experiences) oferują proste skróty do funkcji, z 
których najczęściej korzystasz.

*Bateria musi być wyczerpana w znacznym stopniu; szybkość ładowania spada w miarę postępu ładowania.  
Wszelkie dane szacunkowe dotyczące poboru energii z baterii są przybliżone i oparte na zróżnicowanym 
profilu użytkowania, (który obejmuje czas użytkowania i tryb czuwania urządzenia) w optymalnych warunkach 
sieciowych.  Rzeczywista wydajność baterii może się różnić i jest zależna od wielu czynników, m.in. siły 
sygnału, konfiguracji sieci, wieku baterii, temperatury roboczej, wybranych funkcji, ustawień urządzenia, 
połączeń głosowych, danych oraz sposobu użytkowania innych aplikacji.

**Prędkości przetwarzania poszczególnych rdzeni różni się i mogą one nie osiągać wskazanej prędkości 
maksymalnej.

poznaj smartfon moto g5
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Masz mało czasu? Oto wybrane informacje o najważniejszych właściwościach 
smartfona Moto G. 

punkty za styl 
Nowy smartfon Moto G został wykonany z aluminium wysokiej klasy. Wygląda równie 
dobrze, jak działa.

bateria na cały dzień + szybkie ładowanie 
Dzięki wydajnej baterii o pojemności 2800 mAh możesz używać smartfona od rana do 
nocy bez konieczności korzystania z gniazdka. A kiedy nadejdzie czas ładowania, nie 
musisz zwalniać tempa. Dołączona do zestawu szybka ładowarka 10W w ciągu paru minut 
zapewnia kilka dodatkowych godzin pracy Moto G.*

*Bateria musi być wyczerpana w znacznym stopniu; szybkość ładowania spada w miarę postępu ładowania.  
Wszelkie dane szacunkowe dotyczące poboru energii z baterii są przybliżone i oparte na zróżnicowanym 
profilu użytkowania, (który obejmuje czas użytkowania i tryb czuwania urządzenia) w optymalnych warunkach 
sieciowych.  Rzeczywista wydajność baterii może się różnić i jest zależna od wielu czynników, m.in. siły 
sygnału, konfiguracji sieci, wieku baterii, temperatury roboczej, wybranych funkcji, ustawień urządzenia, 
połączeń głosowych, danych oraz sposobu użytkowania innych aplikacji.

świetne aparaty 
Aparat 13 MP w Moto G jest wyposażony w autofocus z detekcją fazy (PDAF), 
umożliwiający błyskawiczne ustawianie ostrości dla uzyskania jeszcze lepszych zdjęć. Po 
przełączeniu na przedni aparat masz do dyspozycji obiektyw szerokokątny 5 MP - idealny 
do grupowych selfies.

moto g5 w skrócie
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rozrywka gdziekolwiek jesteś* 
Korzystaj z muzyki, filmów i płynnie działających gier dzięki szybkiemu, 8-rdzeniowemu 
procesorowi Qualcomm® Snapdragon™ 430 z taktowaniem 1.4 GHz**, mocnej grafice i 
obsłudze technologii 4G LTE.

*Niektóre właściwości, funkcje i parametry produktu mogą być uzależnione od sieci i obwarowane 
dodatkowymi zasadami, warunkami i opłatami. Mogą one ulec zmianie bez powiadomienia.

**Prędkości przetwarzania poszczególnych rdzeni różnią się i mogą one nie osiągać wskazanej prędkości 
maksymalnej. 

touch and go 
Zapomnij o kodach i hasłach. Po prostu użyj czytnika linii papilarnych żeby odblokować 
swój smartfon albo wybudzić go ze stanu bezczynności. Użyj swojego odcisku palca 
ponownie, by zablokować ekran urządzenia lub wykorzystaj go do autoryzowania 
płatności podczas zakupów internetowych.*

*Potrzebna jest odpowiednia aplikacja. Zakup wymaga autoryzacji poprzez czytnik linii papilarnych.

nawigowanie jednym przyciskiem 
Wystarczy jeden przycisk, by nawigować swoim smartfonem. Nie musisz używać 
przycisków „wstecz”, „home”, czy „lista otwartych aplikacji”. Szybkie przeciągnięcie lub 
dotknięcie czytnika linii papilarnych zastąpi te polecenia. 

ulepszenia moto 
Ulepszenia Moto (Moto Experiences) to zestaw skrótów do najczęściej używanych funkcji. 
Poznaj te wyjątkowe możliwości w aplikacjach Moto.
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najbardziej zaawansowany aparat w swojej klasie 
Smartfon Moto G Plus jest wyposażony w najwyższej jakości matrycę w aparacie, dzięki 
czemu możesz robić dokładnie takie zdjęcia, jakie chcesz. Aparat 12 MP charakteryzuje się 
dużą wartością przysłony f/1.7 i dużym rozmiarem piksela, aby wpuszczać więcej światła, 
dzięki czemu fotografowanie w ciemne, pochmurne dni nie będzie stanowiło żadnego 
problemu. Tym, co wyróżnia ten aparat jest technologia Dual Autofocus Pixels, która dzięki 
wykorzystaniu 10-krotnie większej liczby pikseli pozwala błyskawicznie ustawić ostrość dla 
wybranego obiektu - nawet o 60% szybciej niż w poprzednim modelu Moto G Plus.

wskazówki dla trybu autofokus: 
Aby sprawdzić, jak szybko aparat potrafi ustawiać ostrość, wystarczy po prostu skierować 
obiektyw na obiekt znajdujący się na pierwszym planie, a następnie szybko przesunąć na 
obiekt w tle. Zauważysz, że autofokus działa szybko i płynnie.

doskonałe oprogramowanie aparatu 
Zarówno Moto G, jak i Moto G Plus oferują nasze najnowsze rozwiązania fotograficzne, w 
tym specjalne oprogramowanie: najlepsze ujęcie (Best Shot), tryb upiększania, czy tryb 
profesjonalny.

podstawy posługiwania się aparatem:
► Obróć nadgarstek dwukrotnie, aby uruchomić aparat.

 ► Podczas robienia zdjęcia możesz łatwo zmienić punkt ostrości, kontrolując    
 jednocześnie ekspozycję. Dotknij ekranu, a po pojawieniu się pierścienia ostrości,   
 przeciągnij go w pożądane miejsce. Zmiana koloru pierścienia na żółty oznacza, że  
 aparat złapał ostrość.

 ► Dotknij ikony aparatu z prawej strony, aby wyświetlić dodatkowe ustawienia, w tym:  
 tryb profesjonalny, zwolnione tempo, panorama, wideo i foto.

 ► Można również dostosowywać ustawienia dla trybu High Dynamic Range (HDR),   
 lampy błyskowej oraz ustawić samowyzwalacz.

 ► Aby przejść do ustawień wystarczy przeciągnąć ekran w prawo. Możesz tu ustawić   
 rozdzielczość zdjęcia, rozmiar wideo oraz za pomocą opcji typ migawki – zmienić   
 ustawienie przycisku migawki tak, by móc wykonać zdjęcie dotykając ekranu w   
 dowolnym miejscu.

aparat moto g5 plus
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 ► Przesuń palcem po ekranie na lewo od wizjera aparatu, by przejrzeć wykonane zdjęcia  
 w aplikacji Google Photos.

 ► Aparat jest tak sprytny, że może rozpoznawać kody QR i kody kreskowe. Odczytuje  
 je automatycznie, dlatego nie będziesz potrzebować oddzielnej aplikacji do   
 skanowania. Wystarczy skierować aparat na wybrany kod i następnie dotknąć ikony,  
 która pojawi się na wizjerze.

tryb upiększania
Upiększanie to nowy dodatek do Moto G i Moto G Plus. Funkcja ta umożliwia poprawianie 
selfie poprzez wygładzanie skóry w celu zredukowania niedoskonałości cery lub 
zmarszczek. Można jej używać zarówno w trybie ręcznym, jak i automatycznym, przez co 
możesz mieć pewność, że na każdym zdjęciu będziesz wyglądać doskonale.

spróbuj tego:
 ► Obróć nadgarstek dwukrotnie, aby uruchomić aparat. Ponownie dwukrotnie obróć  

 nadgarstek, aby przełączyć się na przedni aparat.

 ► Dotknij ikonę upiększania w menu szybkich ustawień nad ekranem aparatu.   
 Wybierz „Auto” lub „Ręczny” z rozwijanego menu. Dokonując ręcznych korekt możesz  
 wyregulować poziom upiększenia od 1 do 7.

 ► Ustaw smartfon jak do selfie. Upiększanie działa „na żywo”, więc możesz zobaczyć  
 rezultaty w wizjerze aparatu jeszcze przed wykonaniem zdjęcia. Zrób zdjęcie, kiedy  
 będziesz gotowy.

Wskazówka: Zrób selfie z wyłączonym, a następne z włączonym trybem upiększania. 
Następnie porównaj rezultaty.

mode embellissement désactivé mode embellissement activé
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Uwaga: Przy posługiwaniu się trybem 
profesjonalnym w Moto G Plus zauważysz, 
że na ekranie widoczne są małe zielone 
kwadraciki, które wskazują miejsca 
wybrane przez aparat, jako mające 
najlepszą ostrość. Jeśli nie pokrywają 
się one z obiektem, który Ty sam chcesz 
uwydatnić, wystarczy posłużyć się 
pierścieniem ostrości i wskazać miejsce, 
które ma być ostre.

Oprogramowanie Najlepsze ujęcie: Aparat 
jest wyposażony w specjalną firmową 
funkcję Motoroli - najlepsze ujęcie (Best 
Shot). Oprogramowanie wykonuje i 
zapamiętuje zdjęcia wykonane przed i po 
dotknięciu ekranu. Następnie analizuje 
obrazy, rozpoznając te z rozmazanymi 
obiektami, czy przymrużonymi oczami, 
wybierając najkorzystniejsze ujęcie, 
które warto zachować. Najlepsze zdjęcie 
znajdziesz w galerii – będzie oznaczone 
ikoną z gwiazdką. 

W 2017 roku smartfony Moto G i Moto G Plus będą wyposażone w czytnik linii 
papilarnych. Wystarczy dotknąć czytnika wybranym palcem, aby natychmiast wybudzić 
smartfon, jednocześnie odblokowując ekran. Za pomocą odcisku palca można także 
autoryzować zakupy w sklepie Google Play.

spróbuj tego:
 ► Żeby skonfigurować czytnik linii papilarnych musisz wcześniej ustawić kod PIN.

 ► Przejdź do Ustawienia > Bezpieczeństwo > Odcisk palca > postępuj zgodnie z   
 podpowiedziami, aby dodać swój odcisk palca.

 ► Można dodać maksymalnie odciski dla pięciu palców.

 ► Po zakończeniu, naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć ekran i zablokować telefon.

 ► Dotknij palcem czytnika, aby wybudzić i odblokować smartfon.

czytnik linii papilarnych. kod dostępu równie 
unikalny, jak ty.

tryb profesjonalny
 ► Jeśli chcesz zachować pełną kontrolę, użyj trybu profesjonalnego, który umożliwia  

 dostosowanie takich ustawień, jak balans bieli, szybkość uwalniania migawki, ISO,   
 korekcja ekspozycji oraz regulacja ostrości.

 ► Po uruchomieniu aparatu, dotknij ikony aparatu z prawej strony i wybierz tryb   
 profesjonalny.

 ► Zobaczysz pięć dostępnych opcji (ręczne ustawianie ostrości, balans bieli, prędkość  
 migawki, ISO, kompensacja naświetlenia). Wybierz odpowiednie ustawienia i wykonaj  
 zdjęcie.
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Ulepszenia Moto ułatwiają korzystanie z ze smartfona poprzez wykorzystywanie szeregu 
unikalnych i znaczących udogodnień w oprogramowaniu.  

moto display (Wyświetlacz)
Moto Display (Wyświetlacz) umożliwia wygodne i dyskretne przeglądanie powiadomień 
i aktualizacji, przez co nie musisz odblokowywać ekranu smartfona, aby być na bieżąco. 
Wystarczy lekko nim poruszyć, żeby zobaczyć nowe komunikaty, a następnie przejść 
prosto do aplikacji, by zająć się sprawą od razu – albo zostawić ją na później. Dzięki 
Moto Display (Wyświetlacz) można też odtwarzać albo zatrzymywać muzykę bez 
odblokowania smartfona.

moto actions (Akcje Gestów)
Moto Actions (Akcje Gestów) wykorzystują proste gesty do włączania codziennie 
używanych funkcji.  

Obróć, aby włączyć szybkie rejestrowanie: dwukrotne obrócenie nadgarstka z telefonem 
w dłoni powoduje szybkie uruchomienie aparatu. Ponowne dwukrotne obrócenie 
nadgarstka wyłącza aparat.

Potrząśnij dwukrotnie, aby włączyć latarkę: potrząśnięcie włącza/wyłącza latarkę.

Podnieś, aby przestał dzwonić: podniesienie dzwoniącego smartfona przełącza go na 
wibracje.

ulepszenia moto

Uwaga: W przypadku Moto G Plus z technologią NFC, można wykorzystywać czytnik 
linii papilarnych do autoryzowania zakupów w wybranych sklepach stacjonarnych. 
Można również rozszerzyć możliwości posługiwania się czytnikiem linii papilarnych do 
autoryzowania płatności w wybranych aplikacjach. 
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Odwróć, aby nie przeszkadzał: położenie smartfona ekranem do dołu wycisza 
przychodzące powiadomienia i połączenia.

Przeciągnij, aby zmniejszyć ekran: przesunięcie kciukiem po ekranie zmniejsza go 
umożliwiające obsługę jedną ręką.

Wskazówka:
Funkcje „Szybkie rejestrowanie” i „Potrząśnij dwukrotnie, aby włączyć latarkę” są 
domyślnie włączone. Wszystkie Moto Actions (Akcje Gestów) można włączyć lub 
wyłączyć przez aplikację Moto. 
  
nawigowanie jednym przyciskiem
Nawigowanie jednym przyciskiem to zupełnie nowe rozwiązanie w 2017 roku. Pozwala 
wykorzystać czytnik linii papilarnych także w roli przycisku „home”, „wstecz” i „lista 
otwartych aplikacji” w Androidzie. Usunięcie przycisków z ekranu oznacza jeszcze więcej 
miejsca na wyświetlanie innych treści.* 

spróbuj tego:
 ► Nawigowanie jednym przyciskiem wymaga skonfigurowania czytnika linii papilarnych.

 ► Następnie przejdź do aplikacji Moto, wybierz Moto Actions (Akcje Gestów), a   
 następnie znajdź opcję Nawigowanie jednym przyciskiem. 

 ► Przejrzyj poradnik, wybierając „pokaż mi jak”.

 ► Włącz opcję Nawigowanie jednym przyciskiem. 

 ► Sprawdź, czy przeciągnięcie ekranu w prawo pokaże listę otwartych aplikacji.   
 Uruchom kilka aplikacji i następnie przeciągnij ekran w prawo, by zobaczyć wszystkie  
 otwarte aplikacje.

 ► Aby sprawdzić, czy przeciągnięcie ekranu w lewo zadziała jak przycisk powrót,   
 uruchom przeglądarkę i wybierz kilka stron internetowych, a następnie przeciągnij  
 ekran w lewo, by przejść do poprzedniej strony. 

*Jeden przycisk nawigacji nie jest kompatybilny z Moto Actions Przeciągnij, aby zmniejszyć ekran. Kiedy 

włączone jest nawigowanie jednym przyciskiem, funkcja Przeciągnij, aby zmniejszyć ekran jest niedostępna.

Lock Screen
 Press & hold.

Home/Unlock Screen
Press.

Recents
Swipe right.

Back
Swipe left.
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system operacyjny Android™ 7.0, Nougat

procesor Processeur Qualcomm® Snapdragon™ 625 avec 2.0 GHz octa-core CPU, 
650 MHz Adreno 506 GPU

Pamięć wewnętrzna i pamięć 
operacyjna (RAM)

Pamięć wewnętrzna:
32 GB

Pamięć RAM1:
3 GB

Dodatkowo dostępne do 128 GB pamięci poprzez kartę microSD (karta 
pamięci jest sprzedawana oddzielnie)

wymiary Wysokość: 150.2 mm 
Szerokość: 74.0 mm 
Grubość: 7.7 – 9.7 mm (na aparacie)

waga 155g

ekran 5.2" IPS LCD Full HD 1080p 424 ppi  Corning® Gorilla® Glass 3

bateria2 3000 mAh, do 24 godzin w cyklu mieszanym

ładowanie Ładowarka TurboPower™ w zestawie
(do 6 godzin pracy baterii po 15 minutach ładowania2)

aparat tył 12 MP z autofocusem w technologii Dual Autofocus Pixels, przysłona 
f/1.7, podwójna, różnokolorowa, doświetlająca dioda LED, 8-krotny 
zoom cyfrowy (do zdjęć), aktywny wizjer (rozpoznaje kody QR i kody 
kreskowe)

aparat przód 5 MP, obiektyw szerokokątny z przysłoną f/2.2, flash ekranowy

zapis wideo 4K Ultra HD, 30 klatek/s

głośniki głośnik, 2 mikrofony

wodoodporność Wodoodporna nanopowłoka

karta SIM nano-SIM

łączność Micro USB, złącze słuchawkowe 3.5 mm 

technologia Bluetooth® Bluetooth wersja 4.2

wi-fi 802.11 a/b/g/n (2.4 + 5 GHz)

usługi lokalizacyjne GPS, AGPS, GLONASS

czujniki Czytnik linii papilarnych, NFC, akcelerometr, żyroskop, czujnik światła, 
czujnik zbliżeniowy

kolor Lunar Gray, Fine Gold  

1Opcje pamięci wewnętrznej i operacyjnej różnią się w zależności od regionu. Rzeczywista pojemność pamięci dostępna dla użytkownika i pamięć 
wewnętrzna jest mniejsza, ponieważ część tej pojemności jest wykorzystywana przez system operacyjny, oprogramowanie i inne funkcje. Dostępna 
pojemność pamięci wewnętrznej może ulec zmianie po aktualizacji systemu.

2Wszelkie dane szacunkowe dotyczące poboru energii z baterii są przybliżone i oparte na cyklu mieszanym, (który obejmuje czas użytkowania i tryb 
czuwania urządzenia) w optymalnych warunkach sieciowych. Rzeczywista wydajność baterii może się różnić i jest zależna od wielu czynników, m.in. 
siły sygnału, konfiguracji sieci, wieku baterii, temperatury roboczej, wybranych funkcji, ustawień urządzenia, połączeń głosowych, danych oraz sposobu 
użytkowania innych aplikacji.Sp
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system operacyjny Android™ 7.0, Nougat

procesor 8-rdzeniowy Qualcomm® Snapdragon™ 430 1.4 GHz, układ graficzny 
Adreno 505 450 MHz

Pamięć wewnętrzna i pamięć 
operacyjna (RAM)

Pamięć wewnętrzna: 
16 GB

Pamięć RAM1

2 GB, 3 GB

Dodatkowo dostępne do 128 GB pamięci poprzez kartę microSD (karta 
pamięci jest sprzedawana oddzielnie)

wymiary Wysokość: 144.3 mm 
Szerokość: 73 mm 
Grubość: 9.5 mm (na aparacie)

waga 144.5g

ekran 5" IPS LCD Full HD 1080p 441 ppi

bateria2 2800 mAh, do 24 godzin w cyklu mieszanym

ładowanie Szybka ładowarka 10W w zestawie
(kilka godzin zasilania po kilkunastu minutach ładowania)

aparat tył 13 MP, autofocus z detekcją fazy (PDAF), obiektyw z przysłoną f/2.0, 
lampa błyskowa LED, 8x zoom cyfrowy (do zdjęć), aktywny wizjer 
(rozpoznaje kody QR i kody kreskowe)

aparat przód 5 MP, obiektyw szerokokątny z przysłoną f/2.2, flash ekranowy

zapis wideo 1080p Full HD, 30 klatek/s

głośniki głośnik, 2 mikrofony

wodoodporność Wodoodporna nanopowłoka

karta SIM nano-SIM

łączność Micro USB, złącze słuchawkowe 3.5 mm

technologia Bluetooth® Bluetooth wersja 4.2

wi-fi 802.11 a/b/g/n (2.4 + 5 GHz)

usługi lokalizacyjne GPS, AGPS, GLONASS

czujniki Czytnik linii papilarnych, akcelerometr, żyroskop, czujnik światła, czujnik 
zbliżeniowy

kolor podstawowy Lunar Gray, Fine Gold, Sapphire Blue

1Opcje pamięci wewnętrznej i operacyjnej różnią się w zależności od regionu. Rzeczywista pojemność pamięci dostępna dla użytkownika i pamięć 
wewnętrzna jest mniejsza, ponieważ część tej pojemności jest wykorzystywana przez system operacyjny, oprogramowanie i inne funkcje. Dostępna 
pojemność pamięci wewnętrznej może ulec zmianie po aktualizacji systemu. 

2Wszelkie dane szacunkowe dotyczące poboru energii z baterii są przybliżone i oparte na cyklu mieszanym, (który obejmuje czas użytkowania i tryb 
czuwania urządzenia) w optymalnych warunkach sieciowych. Rzeczywista wydajność baterii może się różnić i jest zależna od wielu czynników, m.in. 
siły sygnału, konfiguracji sieci, wieku baterii, temperatury roboczej, wybranych funkcji, ustawień urządzenia, połączeń głosowych, danych oraz sposobu 
użytkowania innych aplikacji.Sp
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zastrzeżenie dotyczące ładowarki TurboPower™ i baterii 
Bateria musi być wyczerpana w znacznym stopniu; szybkość ładowania spada w miarę 
postępu ładowania.  Wszelkie dane szacunkowe dotyczące poboru energii z baterii 
są przybliżone i oparte na zróżnicowanym profilu użytkowania, (który obejmuje czas 
użytkowania i tryb czuwania urządzenia) w optymalnych warunkach sieciowych.  
Rzeczywista wydajność baterii może się różnić i jest zależna od wielu czynników, m.in. siły 
sygnału, konfiguracji sieci, wieku baterii, temperatury roboczej, wybranych funkcji, ustawień 
urządzenia, połączeń głosowych, danych oraz sposobu użytkowania innych aplikacji. 

zastrzeżenie dotyczące szczelności nanopowłowki 
Zaawansowana technologia nanopowłoki tworzy wodoodporną barierę zapewaniającą 
ochronę przed umiarkowanym działaniem wody w postaci przypadkowego zalania, 
zachlapania, czy lekkiego deszczu. Urządzenie nie jest przeznaczone do zanurzania w 
wodzie lub wystawiania na działanie wody pod ciśnieniem lub innych płynów; produkt nie 
jest wodoodporny.

zastrzeżenie dotyczące prędkości procesora 
Prędkości przetwarzania poszczególnych rdzeni różnią się i mogą nie osiągać wskazanej 
prędkości maksymalnej. 

zastrzeżenie dotyczące płatności mobilnych 
Potrzebna jest odpowiednia aplikacja. Zakup wymaga autoryzacji na podstawie linii 
papilarnych. 

pojemność karty SD  
Rzeczywista użyteczna pojemność karty jest mniejsza ze względu na formatowanie 
i system operacyjny. Karta microSD jest sprzedawana oddzielnie. Treści podlegające 
ochronie praw autorskich z wykorzystaniem mechanizmu DRM mogą nie zostać zapisane 
na karcie.

zastrzeżenie dotyczące pamięci masowej/operacyjnej 
Opcje pamięci masowej i operacyjnej różnią się w zależności od regionu. Rzeczywista 
pojemność pamięci dostępna dla użytkownika i pamięć wewnętrzna jest mniejsza, 
ponieważ część tej pojemności jest wykorzystywana przez system operacyjny, 
oprogramowanie i inne funkcje.  Dostępna pojemność pamięci masowej może ulec 
zmianie po aktualizacji systemu.

informacje prawne 
MOTOROLA, stylizowane logo M i rodzina znaków Moto są znakami towarowymi Motorola 
Trademark Holdings, LLC. Android, Google i Google Play są znakami towarowymi Google 
Inc. Corning i Gorilla są zarejestrowanymi znakami towarowymi Corning Incorporated. 
Qualcomm jest zarejestrowanym znakiem towarowym, a Snapdragon jest znakiem 
towarowym Qualcomm Incorporated. Wszelkie pozostałe znaki towarowe stanowią 
własność ich właścicieli. ©2017 Motorola Mobility LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Antonia Ventura  
+33 6 84958432
aventura@lenovo.com
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