specifikace produktu
fyzické
Rozměry
144 x 72,3 x 10 mm
Hmotnost
Približne 162g

Seznamte se s Moto C Plus. Nyní je
snadné vlastnit smartphone, který je
nabitý funkcemi, po kterých toužíte.
Jako je baterie s výdrží až 30 hodin
na jedno nabití, čtyřjádrový procesor,
operační systém Android™ 7.0
a rychlost připojení 4G. A to ani
nemluvíme o rafinovaném designu
s krásným 5“ HD displejem a mikrotexturovaným zadním krytem.
Moto C Plus. Očekávejte víc.

Displej
5,0“ displej s rozlišením HD
(1280×720), GFM

Rychlost
LTE 150Mbps (DL), 50Mbps (UL)
Síť 4G
Pásmo FDD LTE 1/3/5/7/8/20
Pásmo TDD LTE 38/40
Síť 3G
Pásmo WCDMA 1/2/5/8

Barvy
Černá| Zlatá | Kovová červená
barva

Síť 2G
Pásmo GSM 2/3/5/8

Materiály
Mikro-texturovaný plast

WLAN
WiFi 802.11 b/g/n, WiFi hotspot

Typ dotykového displeje
5bodový s vícedotykovou
kapacitní technologií

technologie
Operační systém
Android™ 7.0, Nougat
Struktura systému/procesor
64bitový čtyřjádrový procesor MediaTek
MT6737 1.3GHz
Grafika
Mali T720
Zvuk
1 x reproduktor, 3.5 mm Jack
Paměť (RAM)
1GB / 2GB
Úložiště (ROM)
Vestavěné 16GB úložiště rozšiřitelné
pomocí microSD karty s kapacitou až 32GB
Senzory
Senzor gravitace
Baterie
Typická: 4000mAh | Minimální: 3780mAh |
vyměnitelná Li-pol
Výdrž baterie
Pohotovostní doba: 576 hodin (4G) Délka
hovoru: 17,3 hodin (3G)

Bluetooth
Bluetooth® 4.2
Rádio
FM rádio
GPS
Ano, s podporou A-GPS

fotoaparát
Zadní fotoaparát
8Mpx fotoaparát s automatickým
zaostřením a s LED bleskem
Přední fotoaparát
2MPx selfie fotoaparát s fixním zaostřením
a s vlastním bleskem

předinstalovaný software
Google
Kalkulačka, kalendář, Chrome, Hodiny, Drive,
Duo, Gmail, vyhledávač Google, Mapy,
Messenger, Fotky, Přehrávač filmů a TV,
Přehrávač hudby, Play Store, YouTube

AOSP a Moto
Kontakty, Telefon, FM rádio, Stažené
soubory, Nápověda k zařízení, widget
s časem a počasím, Nastavení

možnosti připojení
Karta SIM
Jeden/dva sloty pre nano SIM kartu
(Slot A: 2G / 3G / 4G | Slot B: 2G)
Data
GPRS, EDGE, HSPA+, LTE

Moto C Plus je navržen a vyroben společností Motorola Mobility, která je vlastněná společností Lenovo. MOTOROLA, stylizované
logo M, MOTO a řada značek MOTO jsou ochranné známky společnosti Motorola Trademark Holdings, LLC. Android je ochranná
známka společnosti Google Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. © 2017 Motorola Mobility
LLC. Všechna práva vyhrazena. 1Všechna tvrzení o výdrži baterie jsou přibližná a založená na smíšeném profilu používání, který
zahrnuje aktivní používání i pohotovostní režim za optimálních podmínek sítě. Skutečný výkon baterie se bude lišit a závisí na síle
signálu, konfiguraci sítě, vybraných nastaveních sítě a zařízení, provozní teplotě a dalších faktorech použití. Typická kapacita
baterie je 4000mAh. 2Některé vlastnosti, funkčnost a specifikace produktu mohou být závislé na síti a podléhat dalším
podmínkám a poplatkům. Vše může být změněno bez předchozího upozornění. 3Skutečná dostupná kapacita úložného prostoru
uživatele a interní paměti je menší, protože operační systém, software a další funkce využívají část této kapacity. Dostupná
kapacita se může změnit s aktualizací softwaru. MicroSD karta je prodávána samostatně. Obsah s omezením DRM možná
nebude možno přesunout na kartu.

nový
moto c plus
Až 30hodinová výdrž baterie.
Ano, tak dlouho.

Vynikající výkon

Používejte smartphone až 30
hodin na jedno nabití díky
baterii s kapacitou 4000mAh.
Už nebudete muset hledat
zásuvku.

Ukažte své pravé já

Rozlučte se s nudou. Zvolte mikrotexturovaný
zadní kryt v černé, bílé, zlaté nebo kovové
červené.* S působivým 5“ HD displejem je Moto
C Plus krásný z každého úhlu.

*V některých zemích nejsou dostupná všechna barevná provedení.

Očekávejte to nejlepší
Užijte si Android™ 7.0,
aktualizovanou verzi
nejpopulárnějšího operačního
systému na světě. Nyní zaplatit
méně neznamená spokojit se
s horším.

Buďte rychlejší

Posuňte prstem a procházejte
oblíbené webové stránky, rychle
aktualizujte stav na Facebooku nebo
sledujte streamované video. Moto C
Plus je poháněn čtyřjádrovým
procesorem a rychlostí připojení 4G.

Zvládněte všechno

Mějte v telefonu dvě různá čísla pomocí dvou
slotů pro kartu SIM. Můžete tak bez námahy
přepínat z pracovního čísla na osobní. Nebo
připojte microSD kartu, a snadno tak přidáte
více prostoru pro aplikace, fotografie a hudbu.
* Verze s jednou SIM kartou je dostupná ve vybraných zemích.

Usmívejte se v každé situaci

Nikdy nezmeškáte skvělý moment - dokonce
ani ve tmě. Pořizujte selfie, které stojí za to
sdílet pomocí 2Mpx fotoaparátu s vlastním
bleskem. Samostatný 8Mpx fotoaparát
s LED bleskem pořizuje krásné fotografie.

