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speci�kace

fotoaparát
Zadní fotoaparát
8Mpx

Přední fotoaparát
5Mpx

SIM
Podpora 2x Nano SIM

Pásma
4G: 1/3/5/7/8/20/38/40
3G: 1/2/5/8
GSM: 2/3/5/8

Konektivita
 Wi� 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2 LE
4G LTE

speciální vlastnosti
Kovový design
Čtečka otisků prstů

technologie
Operační systém
Android™ 7 Nougat
Procesor
Čtyřjádrový MediaTek MT6737 1.3 GHz
Grafika
ARM Mali T720 MP1 650MHz
Operační Paměť (RAM)
2 GB
Úložiště (ROM) 
16 GB rozšiřitelné o microSD až 128 GB

Baterie
2800mAh 

fyzické
Rozměry
144,7 x 72,3 x 9,3 mm

Hmotnost
151 g

Displej
5“ HD (1920 x 1080)

Barvy
Šedá, modrá

Nový Moto E přichází s krásným 5“ displejem 
s HD rozlišením, elegantním kovovým designem 
navrženým tak, aby vám padl přesně do ruky. 
Okamžitě odemkněte svůj smartphone pomocí 
dotyku prstu. Spusťte oblíbené aplikace 
s operačním systémem Android™ 7.0. Pořizujte 
skvělé snímky a selfie i za slabého osvětlení. 
Zapomeňte na nabíječku díky dlouhé výdrži 
baterie.1 Nový Moto E, život je krásnější!
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151 g

Displej
5“ HD (1920 x 1080)

Barvy
Šedá, modrá

nový
moto e 
Ostrý obraz.
Krásný vzhled.



očekávejte to nejlepší
Užijte si Android™ 7.0, aktualizovanou verzi 
nejpopulárnějšího operačního systému na světě. 
Nyní zaplatit méně neznamená spokojit se s horším.

Nedělejte si hlavu se zapamatováním hesla. 
Použijte otisk prstu a odemkněte telefon, abyste 
si mohli užívat skvělých vlastností okamžitě.

dotkněte se a bavte se

Zvolte skvělý 5“ displej s rozlišením HD a s kovovým 
designem a už nebudete chtít nic jiného. Vyberte si 
z několika barevných provedení. Moto E je dostupný 
v šedé a modré barvě.

krásné zobrazení

očekávejte to nejlepší
Užijte si Android™ 7.0, aktualizovanou verzi 
nejpopulárnějšího operačního systému na světě. 
Nyní zaplatit méně neznamená spokojit se s horším.

Posuňte prstem a procházejte oblíbené webové 
stránky, rychle aktualizujte stav na Facebooku 
nebo sledujte streamované video bez čekání. 
Moto E je poháněn čtyřjádrovým procesorem 
a disponuje rychlostí připojení 4G/LTE.

buďte rychlejší

Nikdy nezmeškáte ten správný okamžik. 
8Mpx fotoaparát s automatickým zaostřením 
pořizuje krásné snímky i za slabého osvětlení. 
Navíc pořizujte sel�e, které stojí za to sdílet 
pomocí 5Mpx fotoaparátu s vlastním bleskem.

usmějte se
Nikdy nezmeškáte ten správný okamžik. 
8Mpx fotoaparát s automatickým zaostřením 
pořizuje krásné snímky i za slabého osvětlení. 
Navíc pořizujte sel�e, které stojí za to sdílet 
pomocí 5Mpx fotoaparátu s vlastním bleskem.

8Mpx fotoaparát s automatickým zaostřením 
pořizuje krásné snímky i za slabého osvětlení. 
Navíc pořizujte sel�e, které stojí za to sdílet 
pomocí 5Mpx fotoaparátu s vlastním bleskem.




