
Poutavý design,
ještě vyšší výkon.

Energie po celý den.

Vždy nádherné fotografie.

Objevte první telefon Moto G s úchvat-
ným kovovým designem. Nový Moto G 
Plus 5. generace vám dá více, než byste 
očekávali, za nižší cenu, než byste čekali. 
Pořizujte nádherné snímky díky prvnímu 
fotoaparátu s dvojitým zaostřením v této 
třídě. Díky výkonnému osmijádrovému 
procesoru, baterii s celodenní výdrží 
a rychlému nabíjení si užijete zábavu kde-
koliv a kdykoliv. Smartphone navíc 
disponuje čtečkou otisku prstu nejen pro 
rychlé odemčení, ale i pro nákupy díky 
technologii NFC. Samozřejmostí jsou 
exkluzivní vylepšení Moto Akce, které 
nabízí jednoduchou a rychlou cestu 
k nejčastěji používaným funkcím.

3000mAh baterie s celodenní výdrží 
poskytuje dostatek energie, takže 
nemusíte nabíjet smartphone během 
dne. Když je čas smartphone dobít, 
nezpomalí vás. Díky technologii Turbo-
Power nabijete smartphone až na 6 
hodin provozu již po 15 minutách 
nabíjení.

Nový Moto G Plus disponuje prvním 
fotoaparátem ve své třídě s dvojitým 
zaostřením. Využitím 10krát více 
pixelů v senzoru je fotoaparát schopen 
zaměřit se na předmět až o 60 % 
rychleji než kdykoliv předtím. Méně 
zmeškaných záběrů, více nádherných 
denních i nočních fotografií.

Stačí se dotknout.
Jednoduše se dotkněte čtečky 
otisku prstu pro odemknutí / zam-
knutí smartphonu. Navíc Moto G 
Plus disponuje technologií NFC, 
takže můžete bezpečně nakupovat. 
Můžete si také pořídit spoustu 
aplikací bez zadávání hesla.

Stylové prvky.
Nový Moto G Plus 5. Generace má 
kvalitní hliníkový povrch opracovaný 
diamantem a kuličkováním k doko-
nalosti. Díky svému zpracování je 
smartphone odolný a spolehlivý. 
Vyberte si šedé nebo zlaté prove-
dení.

Úžasný výkon pod kapotou.
Moto G Plus přichází s rychlým osmi-
jádrovým 2,0GHz procesorem, výkon-
nými grafickými funkcemi a pod-
porou 4G LTE, takže si můžete užívat 
hudby, filmů, her i internetu bez 
omezení.



Moto akce

Moto Displej

První telefon Moto G s vysoce kvalitní povrchovou hliníkovou úpravou vypadá stejně dobře, jako funguje.
PRECIZNÍ KOVOVÝ DESIGN

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

První fotoaparát s duálním zaostřením ve své třídě využívá 10krát více pixelů v senzoru.
NEJMODERNĚJŠÍ FOTOAPARÁT VE SVÉ TŘÍDĚ

Pouhým dotykem prstu můžete telefon okamžitě odemknout nebo bezpečně nakoupit díky technologii NFC. 
ČTEČKA OTISKŮ PRSTŮ

Díky 2GHz osmijádrovému procesoru si můžete vychutnávat plynulý chod zařízení a bavit se 
kdekoliv a kdykoliv.

ÚŽASNĚ VÝKONNÝ OSMIJÁDROVÝ PROCESOR

Procesor: Osmijádrový procesor Qualcomm®  
Snapdragon™ 625 s frekvencí 2 GHz

Baterie 1 :
3 000 mAh baterie na celý den

Úložiště3:
32 GB, podporuje až 128 GB karty Micro SDXC 2

Síť:
GPRS, EDGE, HSPA+, LTE

Pásma:  GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), HSPA+ (850, 
900, 1700, 2100 MHz), 4G LTE (B1, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 28, 38, 40)

Operační paměť:
3GB

Kamery: 
12 Mpx 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, NFC

Barvy:
Šedá, zlatá

Displej:
5,2 ’’ o rozlišení Full HD (1920x1080)

Operační systém:
Android 7.0, Nougat

Rozměry:
Výška: 150,2 mm, šířka: 74 mm, hloubka: 7,7 mm

Váha:
155g

Upozornění viditelná na první pohled

Moto Povely
Telefon reaguje na to, co děláte

dalším smluvním podmínkám a  poplatkům. Všechny se mohou změnit bez 
předchozího upozornění. MOTOROLA, stylizované logo M, MOTO a řada značek 
MOTO jsou ochranné známky společnosti Motorola  Trademark Holdings,  LLC. 
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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.

1

být možné přesunout na kartu. Skutečná využitelná kapacita bude nižší kvůli 
formátování a operačnímu systému.

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 by ste jej museli 
odemykat. Dvojitým švihnutím směrem dolů rozsvítíte 
svítilnu a mnoho dalších. Oblíbené funkce můžete 
používat, aniž byste se dotkli jediného tlačítka.

Technické specifikace


