
Seznamte se se speciální edicí moto g5S plus. Díky 
precizně zpracovanému celokovovému unibody 
designu je tento smartphone krásný i odolný. 
Vypadá skvěle a bude ladit k vašemu životnímu 
stylu. Rádi pořizujete fotografie? Moto g5S plus má 
duální 13Mpx zadní fotoaparát pro profesionálně 
vypadající snímky. Software pro vylepšení fotografií 
umožňuje přidávat efekty hloubky jako například 
krásné rozostřené pozadí u portrétu. Moto g5S plus 
disponuje velkým displejem s úhlopříčkou 5,5“ 
a výkonným osmijádrovým 2,0GHz procesorem 
pro vynikající výkon. Je vybaven i multifunkční 
čtečkou otisku prstu, baterií1 s celodenní výdrží 
a  ohromující rychlostí nabíjení díky technologii 
TurboPower™. Moto g5S plus. Stvořen pro víc, 
než čekáte.
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nový moto g5S plus

Úložiště (ROM) 
32 GB vnitřní úložiště, podpora microSD 
karty s velikostí až 128GB
SIM karta
Nano SIMDual SIM verze dostupná 
ve vybraných regionech
Senzory 
Čtečka otisku prstu, akcelerometr, gyroskop, 
senzor okolního světla, senzor přiblížení

Ochrana proti vodě
vodoodpudivá nanovrstva2

Barvy
Šedá nebo zlatá
Baterie
Výdrž baterie1 (3000mAh) s technologií 
TurboPower™ - až 6 hodin používání 
za pouhých 15 minut nabíjení1.

Sítě
US:
4G LTE (Cat 7)CDMA/EVDO Rev 
A UMTS/HSPA+GSM/EDGE
ROW:
4G LTE (Cat 7)UMTS/HSPA+GSM/EDGE
NFC
Ano 
Lokalizační služby
A-GPS, GLONASS

vlastnosti zařízení

Rozměry
Výška: 153,5 mm
Šířka: 76,2 mm
Tenkost: 8,0 - 9,5 mm
Hmotnost
145g
Displej
5,5“ s rozlišením FHD, 1080p, 
Corning™ Gorilla™ Glass 3

fotoaparát
Zadní fotoaparát
Duální 13Mpx fotoaparát + editace hloubky, 
clona f/2,0, barevně vyvážený duální LED 
blesk, profesionální režim

Přední fotoaparát
8Mpx, širokoúhlé čočky, clona f/2,0, 
LED blesk, režim zkrášlení

Záznam videa
4K Ultra HD (30 fps)

vlastnosti systému
Operační systém
Android™ 7.1.1, Nougat
Struktura systému/procesor
Qualcomm® Snapdragon™ 625 
s 2.0 GHz osmijádrovým 
procesorem a grafika 650 MHz 
Adreno 506 
Paměť (RAM)
4 GB

nástroje moto
Připojení
Micro USB, 3,5 mm audio konektor
Technologie Bluetooth®
Bluetooth® verze 4.1 LE + EDR

Wi-Fi
802.11 a/b/g/n 2.4GHz + 5GHz
Reproduktory/mikrofony
Hlasité reproduktory do spodního portu, 
2 mikrofony

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, stylizované logo M, MOTO a řada značek MOTO jsou ochranné 
známky společnosti Motorola Trademark Holdings, LLC. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. © 2017 
Motorola Mobility LLC. Moto G5S Plus je navržen a vyroben společností Motorola Mobility LLC, která je vlastněná společností Lenovo. 
1Batterie musí být vybitá. Čím je baterie nabitější, tím více se rychlost nabíjení zpomaluje. Všechna tvrzení o výdrži baterie jsou přibližná a 
založená na průměrném uživatelském profilu, který zahrnuje aktivní používání i pohotovostní režim. Skutečný výkon baterie se bude lišit a 
závisí na mnoha faktorech včetně síly signálu, konfigurace sítě, stáří baterie, provozní teploty, zapnutých funkcí, nastavení zařízení, hlasových, 
datových a další způsobů používání aplikací. * 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. Jednotlivé rychlosti 
zpracování se liší a nemusí dosáhnout maximální uvedené rychlosti. 2 Pokročilá technologie nano vrstvy 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. Skutečná dostupná kapacita úložného prostoru uživatele a 
interní paměti je menší, protože operační systém, software a další funkce využívají část této kapacity. Dostupná kapacita se může změnit s 
aktualizací softwaru. MicroSD karta je prodávána samostatně. Obsah s omezením DRM možná nebude možno přesunout na kartu. 
Vyžadována podpora aplikace a NFC. Vyžaduje autorizaci otisku prstu při nákupu. Vyžaduje použití drátových sluchátek (prodávány 
samostatně). Funce displeje Moto se liší v závislosti na používaných aplikacích.



kovový vzhled
S moto g5S plus získáte nový, celokovový unibody design. 
Smartphone nikdy nevypadal lépe. Zamilujete si ohromující 
vzhled moto g5S plus, precizně zpracovaného smartphonu 
s jednodílným, vysoce kvalitním hliníkovým krytem. Je 
opravdu krásný. Velmi výkonný. A pečlivě vyleštěný pro 
bezchybnou povrchovou úpravu.

velký displej
Nyní můžete pořádat hromadné prohlÍžení fotek kdekoliv. 
Nechte ty nejlepší vzpomínky ožít na impozantním displeji 
o úhlopříčce 5,5“ s rozlišením FHD. Zobrazuje krásné barvy
a jemné detaily. Je to obrazovka, kterou byste očekávali
pouze na prémiovém telefonu.

zrychlete*
Proč byste na to dobré měli čekat? Spouštějte 
oblíbené aplikace bez zpomalení. Vychutnejte si 
hry a videa bez zasekávání. Procházejte web 
nebo přehrávejte hudbu plynule díky  rychlosti 
připojení 4G LTE.  Moto g5S plus je poháněn 
osmijádrovým 2.0 GHz procesorem Qualcomm® 
Snapdragon™, disponuje výkonnými grafickými 
funkcemi a podporou 4G LTE.

dotkněte se a bavte se
Nedělejte si hlavu se zapamatováním hesla. 
Stačí se dotknout čtečky otisku prstu pro 
okamžité probuzení, odemknutí nebo 
zamknutí vašeho telefonu.

trocha vody neuškodí
Nenechte kapky deště nebo polití postavit se 
vám do cesty. Moto g5S plus disponuje 
vodoodpudivou vrstvou2 pro ochranu 
vašeho telefonu zvenku i zevnitř.

skvělá výdrž
Nemusíte zapojovat nabíječku. 3000mAh 
baterie1 s celodenní výdrží poskytuje dostatek 
energie, takže nemusíte nabíjet smartphone 
během dne. Když je čas smartphone dobít, 
nezpomalí vás. Dodávaná nabíječka 
TurboPower™ vám poskytuje až 6 hodin výdrže 
baterie po pouhých 15 minutách nabíjení.1

profesionální výsledky
S duálním 13Mpx zadním fotoaparátem a softwarem 
pro vylepšení fotografií je snadné zvládnout víc. Zachyťte 
křišťálově čistý detail, a pak přidejte rozmazané pozadí, které 
výsledek ještě vylepší. Přepněte na klasickou černobílou 
fotografii pomocí efektu barev a získejte krásný výsledek. 
Nebo můžete otevřít fotografii kamaráda a bavit se tím, že 
zcela změníte pozadí fotky - to vše jednoduše stisknutím 
tlačítka. Už vás nebaví ty stále stejné selfie fotografie? 
Zachyťte panorama za vámi pomocí 8Mpx širokoúhlého 
předního fotoaparátu a fotografujte ve dne 
i v noci díky LED blesku.




