
Můžete cokoli.

První displej smartphonu na světě,
u kterého máte záruku, že se neroztříští 
ani nepraskne.*

MOTO SHATTERSHIELD™

Můžete být na cestách i celé dva 
dny, aniž byste se museli zdržovat 
dobíjením.**

BATERIE S VÝDRŽÍ
AŽ 48 HODIN

Pořídíte neuvěřitelně ostré a čisté 
fotky a díky rychlému ostření vám 
neunikne jediný záběr.

FOTOAPARÁT S ROZLIŠENÍM
21 MEGAPIXELŮ

Výkon osmijádrového procesoru umožňuje 
bezproblémové hraní her, streamování 
videa a neuvěřitelně rychlý multitasking.

MIMOŘÁDNÝ VÝKON

Telefon vám usnadňuje to, co zrovna 
děláte. Dokonce předvídá vaše úmysly 
a udělá to za vás.

ČISTÝ OS ANDROID™
+ MOTO AKCE

www.facebook.com/lenovocz

www.lenovo.cz

Telefon Moto X™ Force je vybaven zcela 
novým displejem Moto ShatterShield™, 
který je prvním nerozbitným displejem 
na světě.* Když se s ním tedy dostanete 
do nějakých potíží, nemusíte se o něj bát.
S baterií, která vydrží až 48 hodin**, 
nabíjením TurboPower™ a fotoaparátem 
s rozlišením 21 megapixelů vás nikdy 
nenechá ve štychu. Díky elegantnímu 
provedení s použitím vysoce kvalitních 
materiálů, například pravé kůže 
a balistického nylonu, si přístroj snadno 
zamilujete.



Moto akce

Displej Moto

Moto ShatterShield™ je první displej smartphonu na světě, u kterého máte záruku, že se neroztříští ani 
nepraskne. Zasloužíte si přeci telefon, který vás nezklame.*

NEPRASKNE ANI V NÁROČNÝCH PODMÍNKÁCH.

Můžete být na cestách i celé dva dny** aniž byste se museli zdržovat dobíjením nebo se strachovat o výdrž baterie. Baterie
s kapacitou 3760 mAh vám umožní sledovat �lmy, stahovat aplikace, procházet web, zkrátka všechno, co potřebujete.

V POHOTOVOSTI, KDYKOLI POTŘEBUJETE.

S fotoaparátem o rozlišení 21 megapixelů pořídíte krásné, realistické snímky. Díky rychlému ostření, nulovému zpoždění 
závěrky a blesku se dvěma LED diodami vyvažujícímu barvy dosáhnete pokaždé těch nejlepších výsledků.

DOKONALE OSTRÉ A ČISTÉ FOTKY I PŘI NEDOSTATKU SVĚTLA.

Vyšší výkon a rychlejší upgrady získáte, když budete používat čistou verzi systému Android™ bez zbytečných 
softwarových nadstaveb, které by vás zdržovaly.

NEJLEPŠÍ VÝKON SI VYCHUTNÁTE S ČISTÝM OS ANDROID™.

Můžete hrát hry, streamovat videa a mít současně spuštěno více aplikací, na rychlosti se to nepozná. Potřebný výkon vám 
poskytne extrémně výkonný osmijádrový procesor Qualcomm® Snapdragon™ 810 s frekvencí 2 GHz.

NADEŠEL ČAS, KDY MŮŽETE OD TELEFONU OČEKÁVAT VÍCE.

Procesor:
Osmijádrový procesor Qualcomm®  Snapdragon™ 810, 2 GHz

Baterie: 3760 mAh s užitím až 48 hodin, technologie 
TurboPower™ dobije za pouhých 15 minut až na 13 hodin3

Uložiště:
32GB2, Podpora microSD karet až do 128GB1

Síť:
4G LTE (Cat 6), UMTS / HSPA+, GSM / EDGE

Pásma: GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), UMTS/HSPA+ 
(850, 900, 1900, 2100 MHz), 4G LTE (2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 28, 40)

Operační paměť:
3GB LPDDR4

Kamery: Zadní: 21 MP, Duální blesk (CCT), 4K video 
(30 fps), 4X digitální zoom, Auto HDR / Přední: 5 MP, Blesk

SIM:
Nano-SIM

Konektivita: NFC, 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz + 5 GHz s MIMO, 
Bluetooth verze 4.1 LE, A-GPS

Ochrana proti vodě:
Ano***

Displej:
5.4” Amoled, 1440p Quad HD (2560x1440), 540 ppi, ShatterShield™

Operační systém:
Android 6, Marshmallow

Rozměry:
Výška: 149.8mm, šířka: 78.0mm, hloubka: 7.6 - 9.2mm

Váha:
169g

Upozornění viditelná
na první pohled
Displej Moto poskytuje 

jednoduchý a diskrétní 
náhled na upozornění
a aktuální informace,
takže i bez odemknutí 
telefonu zjistíte, o co jde. 

Hlas Moto
Více hlasově 
ovládaných funkcí
Aby vám zůstaly volné ruce, 

můžete telefon ovládat 

hlasem. Můžete si například 

vyžádat popis trasy, vyhledat 

informace nebo se prostě

jen na něco zeptat 

a nemusíte se telefonu vůbec 

dotknout.

Povely Moto

Technické speci�kace

Telefon reaguje na to, 
co děláte
Povely Moto 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 museli 

telefon odemykat. 

* Na displej a integrovaný objektiv je poskytována záruka, že se neroztříští ani nepraskne, po dobu 4 let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na poškrábání ani jiná poškození ochranné čočky. Ta by se však neměla nikdy sundavat, aby se zabránilo poškrábání nebo 
jinému poškození krytých komponent.  Telefon není nárazuvzdorný ani konstruovaný tak, aby odolal veškerým poškozením v důsledku pádu.  Všechny ostatní výjimky ze záruky, včetně poškrábání a jiných kosmetických poškození, úmyslného poškození, používání nesprávným 
způsobem, běžného opotřebení a dalších omezení, zůstávají v platnosti. Další podrobnosti najdete na webových stránkách www.motorola.com.  ** Všechna prohlášení ohledně výdrže baterie představují přibližné hodnoty a vycházejí ze standardního pro�lu kombinovaného 
využití. Tento pro�l předpokládá provozování zařízení Motorola v rozsáhlých sítích s technologií LTE (4G) a dokonalým pokrytím a zahrnuje aktivní používání i pohotovostní režim. Odhad výdrže baterie v pro�lu kombinovaného využití vychází z továrních nastavení. Skutečná 
výdrž baterie se bude lišit. Závisí na mnoha různých faktorech, včetně kvality signálu, kon�gurace sítě, stáří baterie, provozní teploty, vybraných funkcí, nastavení zařízení a způsobů využívání hlasových služeb, datových přenosů a aplikací. ***Pomocí vyspělé nanotechnologie 
je přístroj opatřen povlakem, který odpuzuje vlhkost a pomáhá ho chránit proti nepříliš intenzivnímu působení vody, například polití, postříkání nebo mírnému dešti. Přístroj není konstruován tak, aby mohl být ponořen do vody nebo vystaven tlakové vodě nebo jiným kapalinám. 
Není tedy vodotěsný.

1. MicroSD karta je prodávána samostatně. Je možné, že obsah s omezeními DRM nebude moci být přesunut na kartu. 2 Dostupné uživatelské úložiště je menší kvůli předinstalovanému softwaru a může podléhat změnám při updatech softwaru. 3 Baterie musí být úplně 
vybitá; rychlost nabíjení se v jeho průběhu zpomaluje. Nabíječka je na některých trzích prodávána samostatně. Některé vlastnosti, funkčnost a speci�kace produktu mohou být závislé na síti a podléhají dalším podmínkám a poplatkům. Všechny se mohou změnit bez 
předchozího upozornění. MOTOROLA a stylizované logo M jsou registrované ochranné známky společnosti Motorola Trademark Holdings. LLC. Android, Google a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Corning a Gorilla jsou registrované ochranné 
známky společnosti Corning Incorporated. Qualcomm je registrovaná ochranná známka a Snapdragon je ochranná známka společnosti Qualcomm Incorporated. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. © 2016 Motorola Mobility LLC. 
Všechna práva vyhrazena.


