
Přehled

Moto Z Play nabízí přesně to, co potřebujete. 
Doplňky Moto Mods přemění mobilní zážitek 
pomocí jednoho nacvaknutí. Obohaťte váš 
smartphone Moto Z Play o fotoaparát 
Hasselblad True Zoom, reproduktor JBL 
SoundBoost, přídavnou baterii Incipio, nebo 
DLP projektor Insta-Share. Tento smartphone 
můžete používat několik dní bez nabíjení.  
Moto Z Play, vybavený funkcí 
TurboPower™2, kombinuje 16MPix fotoaparát 
a brilantní 1080p Super AMOLED displej.  To 
znamená zobrazení fotografií a videí v 
ohromující kvalitě a neuvěřitelnou výdrž 
baterie, abyste se mohli bavit déle. 

LASER

Změňte design s doplňky 
Moto Mods™5

Na smartphone můžete 
jednoduše nasadit fotoaparát 
Hasselblad True Zoom, 
reproduktor JBL 
SoundBoost, přídavnou 
baterii Incipio, nebo DLP 
projektor Insta-Share.

Baterie se skvělou výdrží
Jednou nabijte baterii a 
užijte si dny používání díky 
nejdelší výdrži baterie od 
Moto!1

Vybaven funkcí 
TurboPower™2

Až 9 hodin výdrže baterie po 
pouhých 15 minutách 
nabíjení.

16MPix fotoaparát s duálním 
automatickým zaostřením.
Skvělý fotoaparát s fázovým 
zaostřením zajístí, že budou 
vaše fotografie ostré ve dne i 
v noci.

Brilantní 5,5” 1080p Super 
AMOLED displej
Fotografie, videa a hry ve 
skvělém rozlišení 1080p HD 
pro ohromující kvalitu obrazu.
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Přeměna vašeho smartphonu s funkcí Moto Mods™ 

Hlavní body Specifikace

• Operační systém:
Android™ 6.0.1,
Marshmallow

•  Procesor:
Osmijádrový procesor
Qualcomm®
Snapdragon™ 625 s 2
GHz a Adreno 506,
650 MHz pro vynikající
výkon

•

•

Paměť3,4:
3 GB LPDDR3 (RAM); 32
GB, podpora microSD™
karet (až 2 TB)
Rozměry:
156,4 x 76,4 x 7 mm

•  Hmotnost:
165 g

•  Displej:
5,5" Super AMOLED
1080p HD (1080x1920),
403 ppi

•  Baterie1,2:
Až 50 hodin použití
(3510 mAh), nabíjení s
funkcí TurboPower™ (až
9hodin výdrže po 15
minutách nabíjení)

• Voděodolnost6:
Voděodolnost díky
technologii nanocoating

• Sítě:
4G LTE, UMTS/HSPA+, GSM/
EDGE

•  SIM karta:
Nano SIM

• Připojení:
Moto Mods™, podpora USB C,
3,5 mm jack

•  Bluetooth® technologie:
Bluetooth®, Version 4.0 LE

•  Wi-Fi:
802.11 a/b/g/n 2,4 GHz + 5
GHz

• Reproduktory/mikrofon:
Přední reproduktor,
3 mikrofony

• Video:
1080p (60fps), 4K (30fps)

• Určení polohy:
A-GPS

• Senzory:  Č tečka otisků 
prstů,  akcelerometr,  senzor 
okolního světla, gyroskop, 
Hallův snímač, magnetometr, 
senzor přiblížení, audio-
monitor

•  Barvy
Černá/stříbrná,  

•  5,5"(13,97 cm) 1080p
Super AMOLED displej
s 403 ppi

•  Osmijádrový procesor
2,0GHz Qualcomm®
Snapdragon™ 625

• Interní paměť 32 GB
+ 3 GB RAM3

• Podpora MicroD™ karty
s velikostí až 2 TB4 

• Zadní 16Mpix fotoaparát
s  ƒ/2.0, PDAF a
laserovým automatickým
zaostřením

• Čtečka otisků prstů

•  Android™ 6.0.1,
Marshmallow

Čtečka otisků prstů

• Snadno odemkněte
nebo zamkněte váš
smartphone díky
čtečce otisků prstů

• Nemusíte stisknout
žádné tlačítko - stačí
přiložit prst a ve
vteřině odemknout
váš telefon.

Fotoaparát Hasselblad True Zoom7

•  Optický desetinásobný Zoom:
Detailní fotografie i z velké dálké
dálky budou velmi kvalitní díky
desetinásobnému přiblížení.

•  Xenonový blesk: Ostré,
nerozmazané a rovnoměrně
osvětlené snímky v jakémkoliv
protředí.

• Skvělý multimediální zážitek:
Smartphone pro brilantní zážitek
z kvalitních fotografií.

Přídavná baterie Incipio7

•  Až 22 hodin výdrže
baterie1

•  Tenký, přizpůsobivý
design

•  Verze pro bezdrátové
nabíjení

1.  Všechny výdrže baterie jsou přibližné, založené na kombinovaném standardním provozním profilu. 
Tento profil je založen na zařízení Motorola v síti 4G LTE s dobrým pokrytím sítě a způsob používání 
a pohotovostní dobu. Profil použití byl použit při továrním nastavení pro výpočet doby výdrže 
baterie. Skutečný výkon baterie se liší a závisí na mnoha faktorech včetně síly signálu, konfigurace 
sítě, stáří baterie, okolní teploty, nastavení zařízení a hlasových, datových a dalších okolnostech 
specifických pro konkrétní aplikaci.

2. Výdrž baterie závisí na jejím stáří a způsobu používání zařízení. 

3. K dispozici pro uživatele je menší paměť, která závisí na předinstalovaném softwaru a může se 
měnit v důsledku aktualizace softwaru.

4.  MicroSD karty ™ se prodávají samostatně. DRM omezený obsah nesmí  být ukládán na paměťovou 
kartu. Současná maximální dostupná kapacita je 200 GB.

5.  Pro Moto Mods s partnerským logem může být nutné povolit  upgrady softwaru. Kompatibilita je 
zaručena. Obraťte se na výrobce pro více informací. 

6.  Prostřednictvím moderní technologie nanocoating je vytvořena vodoodpudivá vrstva, která pomáhá 
chránit přístroj před mírným stykem s vodou jako je například nechtěné polití, postříkání vodou nebo 
slabý déšť. Zařízení nesmí být ponořeno do vody nebo jiných kapalin nebo být vystaveno tlaku vody. 
Není vodotěsné.
7. Volitelný doplněk Moto Mods.

Zde uvedené vlastnosti, funkčnost a produktové specifikace jsou závislé na síti. Mohou existovat 
další podmínky a dodatečné náklady. MOTOROLA si vyhrazuje právo změnit všechny specifikace 
bez předchozího upozornění. Lenovo a logo společnosti Lenovo jsou ochranné známky nebo 
registrované ochranné známky společnosti Lenovo. MOTOROLA, stylizované logo M, MOTO a řada 
MOTO jsou ochrannými známkami nebo registrovanými známkami Motorola Trademark Holdings, 
LLC. Android, Google a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Qualcomm je 
registrovaná ochranná známka a Snapdragon je ochrannou známkou Qualcomm Inc. Android může 
být reprodukován nebo pozměněn a pochází z šablon Google;  byl vytvořen v souladu s 
podmínkami uvedenými v Creative Commons Attribution 3.0 License. Všechny další názvy 
společností a produktů jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. © 2016 Motorola Mobility 
LLC. Všechna práva vyhrazena.




