VÍCE NEŽ JSTE ČEKALI
A ZA VYNIKAJÍCÍ CENU

Skvělá cena
Stylový smartphone s ostrým
5” HD displejem se skvělým
poměrem cena/výkon.

Vynikající výkon

Čtyřjádrový 4G smartphone s 5”
HD displejem za skvělou cenu
Lenovo™ C2 je stylový 4G smartphone,
který přináší vynikající výkon za skvělou cenu.
Vaše oblíbené hry, aplikace a filmy spustíte
rychleji s výkonným čtyřjádrovým procesorem
a operačním systémem Android 6.0™. Dva
fotopaparáty s vysokým rozlišením a připojení
4G vám umožní pořizovat vynikající fotografie
a sdílet vzácné momenty. Díky technologii
Waves MaxxAudio® a ostrému 5'' displeji si
užijete nezapomenutelnou multimediální
zábavu.

Užijte si rychlost a výkon
čtyřjádrového procesoru
a operačního systému
Android™ 6.0.

Fotoaparáty
s vysokým rozlišením
Zachycujte momenty s 8MPx
AF fotoaparátem se
senzorem SONY a 5MPx
selfie fotoaparátem.

Pohlcující zvuk
Waves MaxxAudio® s 1W
reproduktorem přináší
vynikající zvuk.

Lenovo C2 je nejlepší volbou pro
• Multimediální fanoušky, kteří chtějí vynikající
video a zvuk za dostupnou cenu
• Hráče, kteří hledají vysoký výkon s ostrým
obrazem
• Uživatele smartphonu vyžadující propracovaný
design i v nižším cenovém segmentu

4G LTE s dual SIM*
Vysoká rychlost připojení a
pohodlí dvou SIM karet
v jednom telefonu.
*volitelně i verze s jednou SIM
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Rozměry:
Hmotnost:
Displej:

SIM:
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Připojení/Rádio
Data:
Rychlost:

Barvy:
Materiály:
Zabezpečení:

4G síť:
3G síť:
2G síť:
WLAN:
Bluetooth:
A-GPS podpora:
Rádio:

Operační systém
Procesor
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Grafika

Zadní:

Audio

Přední:

Paměť
RAM:
Vnitřní úložiště:
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Sociální sítě:
Nástroje a produktivita:

Rozšiřitelné:
Senzory
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Baterie
Typ:
Pohotovostní doba:
Délka hovoru:
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Sluchátka, cestovní adaptér, USB kabel, záruční list,
uživatelská příručka
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