
CELOKOVOVÝ DESIGN. VYNIKAJÍCÍ VÝKON.

Poutavý celokovový design, 
vynikající 5.5” FHD displej a 
výjimečné vlastnosti - to vše si 
užijte v jednom smartphonu 

Moto M je nejlepší volbou pro:

Prožijte skvělé chvíle s novým smartphonem Moto M, 
který vás uchvátí  svým elegantním celokovovým 
unibody designem. Přihlašte se pomocí rychlé čtečky 
otisku prstů a můžete začít. Díky osmijádrovému 
procesoru a paměti až 4 GB2 budete vždy o krok 
napřed. Pořizujte úžasné fotografie a selfie díky 
kvalitnímu přednímu a zadnímu fotoaparátu. Ponořte 
se do hudby, filmů a her s pohlcujícím zvukem 
technologie Dolby Atmos®. Dívejte se, přehrávejte, 
sdílejte... to vše na ohromujícím 5,5" Full HD displeji. 
A nebojte se, když telefon náhodou polijete, povrch 
smartphonu Moto M je pokryt pokročilou nano 
technologií, která jej brání proti dešti a polití.

• Studenty a absolventy, kteří ocení výkon a
kvalitní fotografie.

• Mladé uživatele, kteří chtějí vysoce výkonný,
odolný smartphone za rozumnou částku.

• Uživatele, kteří si zakládají na stylu a ocení
výrazný design v kombinaci s vysokým
výkonem.

1 Stříbrná barva není dostupná v EMEA 
2 Prosíme, pro více detailů nahlédněte do specifikací.
3 Pokročilá nano technologie vytváří voděodolnou bariéru,   

která pomáhá zabránit poškození způsobeném politím nebo deštěm. 
Smartphone není určen k ponoření do vody nebo vystavení tlaku vody 
či jiných kapalin. Není vodotěsný.

Elegantní 5.5” 
celokovový
unibody design

Užijte si nový vzhled  
smartphonu s 5,5" Full HD 
displejem v celokovovém 
provedení. K dispozici je ve 
dvou barvách1.

Paměť 3/4 GB + 
osmijádrový procesor 

Nenechte se ničím omezovat  
a užijte si naplno výkon 
osmijádrového procesoru a až 
4GB RAM2.

Vynikající fotoaparáty, 
úžasné výsledky

Pořizujte selfie nebo fotografie 
v úžasné kvalitě díky zadnímu 
16MPx PDAF fotoaparátu  
s duálním bleskem a 8MPx 
selfie fotoaparátu.

Čtečka otisku prstů

Vyhněte se zadávání PIN kódu 
a hesel díky ultrarychlé čtečce 
otisku prstu. 

Ochrana proti 
náhodnému polití3

Chraňte svůj telefon před 
vnějším prostředím. Nenechte 
déšť nebo rozlitou tekutinu, 
aby vám stály v cestě.



DESIGN
Hmotnost:
Rozměry:
Displej: 

Barvy 

EMEA: 
Materiály:
Zabezpečení:

165g         
151.35×75.35×7.85mm   
5.5” FHD (1920X1080) IPS LCD 
NTSC>=70% 401 PPI 

Zlatá, šedá 
Celokovový hliník
Čtečka otisku prstů

VÝKON
Operační systém
Android™ 6.0, Marshmallow 

Procesor 
PRC: 64bitový MTK Helio P15 octa-core 2.2GHz 
AP: 64bitový MTK Helio P15 octa-core 2.2GHz 
EMEA: 64bitový MTK Helio P10 octa-core 1.8GHz

Grafika
Mali T860mp2

Audio 
1x reproduktor s technologií Dolby Atmos® audio, 
3.5mm Jack

Paměť
EMEA: LP-DDR3 3GB 
Úložiště
EMEA: vestavěné 32GB  eMMC rozšiřitelné až   

 

o 128GB micro SD

Senzory
Vibrace, akcelerometr, senzor přiblížení, e-kompas, 
gyroskop, senzor okolního světla

Baterie
Vestavěná 3050mAh Li-Poly s 10W rychlým nabíjením

Délka hovoru: 2298 minut (2G), 940 minut (3G),  
2271 minut (4G). 

Pohotovostní doba:  493 hodin (2G), 361 hodin (3G), 
374 hodin (4G).

PŘIPOJENÍ
SIM: 

Data: 

Rychlost:

4G síť 

Dual Nano SIM1

GPRS, EDGE, HSPA+, 
LTE, CDMA EVDO 
LTE 300Mbps (DL) / 50Mbps (UL)

AP & EMEA: TDD LTE band 38/40/41 

3G síť

FDD LTE band 
1/3/5/7/8/20 VoLTE

AP & EMEA: WCDMA band 1/2/5/8

2G síť: 
AP & EMEA: GSM 2/3/5/8

WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi hotspot

Bluetooth: Bluetooth® 4.1

Lokační služby: GPS, GLONASS, Beidou, A-GPS 

Rádio: FM rádio 

FOTOAPARÁT
Zadní: 16MP  x(1.0 um pixel, f/2.          0 světelnost) 

PDAF s duálním bleskem CCT 
Přední: 8MPx (1.12um pixel) fixní ostření se softwarem

 Beautification 

PŘEDINSTALOVANÝ SOFTWARE2

Google: Chrome, Docs, Drive, Gmail, Google Search, 
Hangouts, Maps, Photos, Play Store, Play Movies 
& TV, Play Music, Sheets, Slides, Translate, Voice 
Search, Youtube
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Specifikace

1 Slot 2 podporuje buď druhou SIM kartu nebo microSD kartu 
2 Software a předinstalované aplikace jsou předmětem 
regionální dostupnosti. 

OBSAH BALENÍ4

Nabíječka, USB kabel, sluchátka, přihrádka na SIM kartu, nástroj na vytažení SIM karty, uživatelská 
příručka, stručný návod k obsluze, záruční list, fólie, ochranná fólie, zadní kryt.
4 Příslušenství závisí na regionální dostupnosti.
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