
Podmanivý design,
neomezený výkon.

Přesilovka výdrže.

Zachyťte každý okamžik.

Nikdy se nezastavujte. První telefon 
Moto G s úchvatným kovovým desig-
nem vám dá více, než byste očekávali. 
Za nižší cenu, než byste čekali. Uvol-
něte si ruce díky baterii, která vydrží 
celý den, a rychlému nabíjení. Rychle 
zaostřující 13Mpx fotoaparát vám 
nabídne nádherné snímky i za ostrého 
světla. Rychlý 1,4GHz osmijádrový pro-
cesor vám zajistí zábavu i na cestách. 
K odemknutí telefonu stačí otisk prstu. 
Fotoaparát můžete zapnout pouhým 
otočením ruky. Exkluzivní softwarová 
vylepšení Moto Akce vám nabízí 
jednoduchou cestu  k nejčastěji 
používaným funkcím.

2800mAh baterie na celý den vám 
umožní fungovat od rána do večera 
bez připojování k napájení. A když je 
čas dobít, nemusíte zpomalovat. 
Dodávaná 10W rychlonabíječka 
dobije telefon Moto G za pouhých 
několik minut až na hodiny provozu.  

13Mpx fotoaparát telefonu Moto G 
má zaostřování PDAF, které zajišťuje 
perfektně ostré snímky. Přepněte na 
přední fotoaparát a můžete využívat 
5Mpx širokoúhlý objektiv pro skupi-
nové fotografie.

Stačí se dotknout.
Už si nemusíte pamatovat heslo. Stačí 
použít čtečku otisků prstů a telefon 
se okamžitě odemkne a probudí. 
Dalším dotykem na čtečku telefon 
zase zamknete.

Stylové prvky.
Kvalitní hliník precizně zpracovaný 
takřka k dokonalosti. Ohromující 
vzhled nového telefonu Moto G 
budete milovat. Vyberte si šedé 
nebo zlaté provedení

Zábava všude.
S rychlým 1,4GHz osmijádrový proce-
sorem, výkonnou grafikou a podporou 
4G LTE si můžete užívat hudby, filmů 
a her i na cestách. 

neomezený výkon.
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Moto akce

První telefon Moto G vyrobený z velmi kvalitního hliníku vypadá stejně dobře, jako funguje.
PRECIZNĚ ZPRACOVANÉ KOVOVÉ PROVEDENÍ

Celý den fungování na jediné nabití a dobití na hodiny povozu za několik minut.
BATERIE NA CELÝ DEN A RYCHLÉ NABÍJENÍ

13Mpx fotoaparát s rychlým zaostřováním pořizuje nádherné snímky.
VYNIKAJÍCÍ FOTOAPARÁTY

Telefon můžete okamžitě odemknout jediným dotykem prstu. 
ČTEČKA OTISKŮ PRSTŮ

Díky 1,4GHz osmijádrovému procesoru si můžete vychutnávat plynulý chod přístroje a bavit se na cestách.
RYCHLÝ OSMIJÁDROVÝ PROCESOR

Procesor: Osmijádrový procesor Qualcomm®  

Snapdragon™  430 s frekvencí 1,4 GHz

Baterie 1 :

2 800 mAh baterie na celý den

Úložiště 3:

16 GB, Podporuje až 128 GB karty MicroSDXC 2

Síť:
GPRS, EDGE, HSDPA (3G), LTE

Pásma:  CDMA: 850, 1900 MHz, GSM/GPRS/EDGE (850/900/1700/1900/
2100 MHz), 4G LTE (B1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 25, 26, 38, 41, 66) 

Operační paměť:
2GB

Kamery: 
13Mpx zadní  s PDAF a LED diodou, 5Mpx přední

SIM:
Podpora dvou karet Nano SIM

Konektivita:

 WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2, A-GPS 

Barvy:
Šedá, zlatá

Displej:
5’’ o rozlišení Full HD (1920x1080)

Operační systém:
Android 7.0, Nougat

Rozměry:
Výška: 144,3mm, šířka: 73mm, hloubka: 9,5mm

Váha:
145g
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1. Baterie musí být téměř vybitá. Čím více je baterie nabitá, tím pomaleji se dobíjí. 
Všechna prohlášení ohledně výdrže baterie představují přibližné hodnoty vycházející 

továrních nastavení zařízení. Skutečná výdrž baterie se bude lišit. Závisí na mnoha 

teploty, vybraných funkcí, nastavení zařízení a způsobů využívání hlasových služeb, 
datových přenosů a aplikací. 

2. Karty MicroSDXC se prodávají samostatně. Obsah s omezeními DRM nemusí

3. Kapacita paměti, kterou má k dispozici uživatel, je menší, protože část paměti je 
zaplněna softwarem nahraným výrobcem, a může se s aktualizacemi softwaru měnit.
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být možné přesunout na kartu. Skutečná využitelná kapacita bude nižší kvůli 
formátování a operačnímu systému.

Moto Displej
Upozornění viditelná na první pohled

Moto Povely
Telefon reaguje na to, co děláte

Moto Displej poskytuje jednoduchý a 
diskrétní  náhled na upozornění a aktuální 
informace, takže i bez odemknutí telefonu 
zjistíte, co se děje. Ze zamknutého displeje 
můžete dokonca i odpovídat na zprávy.

Moto Povely spouštějí v reakci na vaše gesta různé 
akce. Funguje to přirozeně, instinktivně a hlavně 
okamžitě. Například stačí jen zakroutit zápěstím 
a telefon spustí fotoaparát, aniž byste jej museli 
odemykat. Dvojitým švihnutím směrem dolů 
rozsvítíte svítilnu a mnoho dalších. Oblíbené funkce 
můžete používat, aniž byste se dotkli jediného 
tlačítka.

Technické specifikace


