
technické údaje produktu

technologie
Úložiště (ROM)
32 GB/64 GB s podporou microSD karty (až 2TB)

SIM karta
Nano SIM - Dual SIM

Senzory
čtečka otisku prstu, akceletometr, senzor intenzity 
okolního osvětlení, magnetometr,senzor přiblížení, 
ultrasonický senzor

Ochrana proti vodě
Vodoodpudivá nanovrstva

připojení
Wi-Fi
802.11 a/b/g/n 2.4GHz + 5GHz

Reproduktory/mikrofony
Hlasitý reproduktor na přední straně, 3 mikrofony

Přehrávání videí
480p (30fps) 720p (120fps) 1080p (60fps),
4K (30fps)

NFC
Ano 

Lokalizační služby
A-GPS, GLONASS

fotoaparát
Zadní fotoaparát
12Mpx 1.4um duální pixely s automatickým 
ostřením f 1.7, Laserové automatické ostření, 
fázové automatické ostření(PDAF), Color 
Correlated Temperature (CCT)duální LED blesk, 
profesionální režim, automatický nočnírežim, 
kódování videa 480p (30fps)720p (120fps) 
1080p (60fps), 4K (30fps)

Přední fotoaparát
5Mpx 1.4um f/2.2 širokoúhlý 85° objektiv, Color 
Correlated Temperature (CCT) duálníLED blesk, 
automatický noční režim, režim zkrášlení , 
profesionální režim, kódování videa 480p 
(30fps) 720p (120fps) 1080p (30fps)

fyzické vlastnosti

Operační systém
Android™ 7.1.1, Nougat

Struktura systému/procesor
Motorola Mobile Computing System,
osmijádrový 2,2 GHz procesor Qualcomm® 
Snapdragon™626 a grafika Adreno 506 
Natural LanguageProcesor kontextového 
výpočetního procesu

Paměť (RAM)
3 GB/4 GB 

Rozměry
76,2x156,2x5,99 mm

Hmotnost
145g

Displej
5.5" Full HD 1080p (1920x1080) 
Super AMOLED Corning® Gorilla® Glass

Barvy
Šedá, zlatá

Baterie
3000mAh, až 30 hodin výdrže s nabíjením
TurboPower™, až 8 hodin výdrže po 15 minutách 
nabíjení(50% výdrž po 30 minutách)

Síťová pásma (podle modelu)
GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) 
UMTS/HSPA+ (850, 900, 2100 MHz)
4G LTE (B1, 3, 5, 8, 40)

Připojení
Moto Mods™ konektor, USB-C port,3.5mm port 
pro sluchátka

Technologie Bluetooth®
Bluetooth verze 4.2 LE + EDR

Některé vlastnosti, funkčnost a specifikace produktu mohou být závislé na síti a podléhat dalším podmínkám a 
poplatkům. Všechny uvedené informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. MOTOROLA a stylizované 
logo M jsou registrované ochranné známky společnosti Motorola Trademark Holdings, LLC. Všechny ostatní 
ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. © 2017 Motorola Mobility LLC. Všechna práva vyhrazena. 
Moto Z2 Play je navržen a vyroben společností Motorola Mobility, která je vlastněná společnosti Lenovo.  [MicroSD 
karta] MicroSD karta může být prodávána samostatně. Obsah s omezením DRM možná nebude možno přesunout 
na kartu. 256GB je v současnosti nejvyšší dostupná kapacita. Všechna tvrzení o výdrži baterie jsou přibližná a 
založená na standardním profilu smíšeného použití. Profil smíšeného používání je založen na zařízeních Motorola při 
síti 4G LTE s vynikajícím pokrytím a zahrnuje aktivní používání i pohotovostní režim. Odhad výdrže baterie v profilu 
kombinovaného využití vychází z továrních nastavení. Skutečný výkon baterie se bude lišit a závisí na mnoha 
faktorech včetně síly signálu, konfigurace sítě, stáří baterie, provozní teploty, spuštěných funkcí, nastavení zařízení, 
hlasových, datových a další způsobů používání aplikací. [Voděodolnost] Pokročilá technologie nanovrstvy vytvoří 
vodoodpudivou bariéru, která přispívá k ochraně proti mírnému působení vody jako v případě náhodného polití, 
postříkání nebo slabého deště. Smartphone není určen k ponoření do vody nebo vystavení tlaku vody a jiných 
kapalin. Není vodotěsný. [TurboPower] Baterie musí být vybitá; rychlost nabíjení se během procesu zpomaluje. 
Nabíječka je na některých trzích prodávána samostatně. [Úložiště] Dostupné uživatelské úložiště je menší kvůli 
předinstalovanému softwaru a může podléhat změnám v důsledku aktualizace softwaru.

Představujeme Moto Z2™ Play. Tenčí, lehčí a rychlejší 
smartphone, který můžete přeměnit pomocí Moto 
Mods™ na videoprojektor, stereo reproduktor a další. 
TurboPower™ nabíjení, celodenní baterie a naše 
první kamera kombinující laserové a duální pixelové 
ostření jsou k dispozici v Moto Z2 Play. 
Prozkoumejte vaše touhy. neomezené možnosti

nový
moto z2 play



Okamžitě odemkněte telefon a jednoduše ovládejte 
jednoduchým dotykem.

čtečka otisku prstu 
s dotykovým ovládáním

Zobrazujte fotogra�e, videa a hry na obrazovce 
v krásných barvách s ostrými detaily.

brilantní 5,5“ super AMOLED 
displej s rozlišením Full HD

Vychutnejte si velkou a rychlou paměť 
a získejte spoustu místa pro hudbu, 
�lmy a fotogra�e.

4 GB paměť RAM 
a 64 GB úložiště

Užijte si elegantní design, který vypadá skvěle 
a je odolný proti každodennímu opotřebení.

ultra tenký hliníkový 
unibody design

Fotografujte krásně ostré ve dne i v noci s naším prvním 
fotoaparátem, který kombinuje laserové a duální pixely 
s automatickým zaostřením.

12Mpx fotoaparát s duálními 
pixely s automatickým 
zaostřením a zatřesení zápěstím

Zahrajte si hry, přehrávejte video a provádějte 
multitasking bez zpomalení.

osmijádrový procesor

Navíc získejte až 8 hodin výdrže po pouhých 
15 minutách nabíjení.

Technologie TurboPower™ 
a až 30hodinová výdrž baterie. 

Okamžitě odemkněte telefon a jednoduše ovládejte 

brilantní 5,5“ super AMOLED 

Užijte si elegantní design, který vypadá skvěle 
a je odolný proti každodennímu opotřebení.

ultra tenký hliníkový ultra tenký hliníkový 
unibody design

Připojte zařízení Moto Mod™ pro přeměnu 
telefonu na projektor, reproduktor, 
kameru s 10násobným optickým 
zoomem a další.

přeměňujte  
s Moto Mods™ 

Fotografujte krásně ostré ve dne i v noci s naším prvním 
fotoaparátem, který kombinuje laserové a duální pixely 
s automatickým zaostřením.

12Mpx fotoaparát s duálními 
pixely s automatickým 
zaostřením a zatřesení zápěstím

Okamžitě odemkněte telefon a jednoduše ovládejte 
jednoduchým dotykem.

čtečka otisku prstu 
s dotykovým ovládáním

Vychutnejte si velkou a rychlou paměť 
a získejte spoustu místa pro hudbu, 
�lmy a fotogra�e.

4 GB paměť RAM 
a 64 GB úložiště

Zahrajte si hry, přehrávejte video a provádějte 
multitasking bez zpomalení.

osmijádrový procesor

Připojte zařízení Moto Mod™ pro přeměnu Připojte zařízení Moto Mod™ pro přeměnu 
telefonu na projektor, reproduktor, telefonu na projektor, reproduktor, 
kameru s 10násobným optickým kameru s 10násobným optickým 
zoomem a další.

přeměňujte  
s Moto Modss Moto Mods™s Moto Mods™s Moto Mods


