
UŽIJTE SI SKVĚLÉ PŘIPOJENÍ A VYNIKAJÍCÍ VÝKON.

Rychlý smartphone, který padne do 
kapsy a má 4.5” obrazovkou 

Lenovo™ B je nejlepší volbou pro

Stylově malý, přesto úžasně rychlý smartphone 
Lenovo ™ B přináší vynikající výkon. Pokud 
přecházíte z běžného telefonu, Lenovo ™ B vám 
umožní zažít to nejlepší, co vám může nejnovější 
operační systém Android ™ nabídnout. Pokud 
jste již jiný smartphone používali, budete 
ohromeni skvělým výkonem čtyřjádrového 
procesoru a úžasně rychlým připojením 4G. 

• Uživatele začátečníky, kteří chtějí skvělý výkon a
výhodnou cenu

• Hráče a uživatele aplikací, kteří chtějí vysoký
výkon pro náročné úkoly nebo ty, kteří chtějí
rychlejší připojení

• Ty, kteří chtějí rychlé připojení na streamování
videí a surfování na internetu

Moderní styl s 4.5” 
obrazovkou

Lenovo B disponuje 4.5” 
displejem, ergonomicky 
zaoblenými okraji a krytem 
s mikrotexturou pro 
pohodlné používání.

Čtyřjádrový výkon

Nejnovější aplikace a hry 
spustíte bez sebemenších 
problémů díky výkonnému 
čtyřjádrovému procesoru, 
který zvládne i ty nejtěžší 
úkoly. 

Rychlé připojení 4G

Vaše oblíbené internetové 
stránky a videa se budou 
načítat okamžitě díky 
rychlému připojení 4G. 

Nejnovější operační 
systém Android™ 
S nejnovějším operačním 
systémem Android™ 6.0 
objevíte ty nejlepší aplikace a 
hry. 

Celodenní výdrž 
baterie

2,000mAh  baterie vám 
poskytne dostatečnou výdrž 
vašeho smartphonu. 



DESIGN
Rozměry: 132.5 x 66 x 9.9 mm (L x W x T) 
Hmotnost: 144 g 
Displej: 4.5” FWVGA (480×854) 
Barvy: matná černá, matná bílá 
Materiály: Micro textured low-gloss painted 
plastic 

VÝKON
Operační systém
Android™ 6.0, Marshmallow

Procesor 
64bitový čtyřjádrový procesor MTK 6735m 
1.0GHz

Grafika
MALI T720 MP1

Audio 
1x reproduktor, 3.5mm jack

Paměť 
RAM: 1GB  
Vnitřní úložiště: 8GB, vestavěné 
Rozšiřitelné: až 32GB microSD

Senzory 
Senzor gravitace

Baterie 
Typ: vyměnitelná 2,000mAh (Li-ion) 
Pohotovostní doba: 7.3 dní
Délka hovoru: až 11.3 hodin

PŘIPOJENÍ
Připojení / rádio
Data: GPRS, EDGE, HSPA+ 
Rychlost: HSPA+ 21Mbps (DL) / 5.76Mbps (UL)  

4G síť:  
EMEA: FDD LTE band 1/3/5/7/8/20 
TDD LTE band 38/40/41 (200Mhz)    
Severní Amerika: FDD LTE band 1/3/5/7/8/20

3G síť: 
EMEA: WCDMA band 1/2/5/8 
Severní Amerika: WCMDA band 1/2/4/5 

2G síť:  
EMEA: GSM band 2/3/5/8 
Severní Amerika: GSM band 2/3/5/8

WLAN: WiFi 802.11 b/g/n 

Bluetooth: Bluetooth® 4.0 

A-GPS podpora: Ano

Rádio: FM rádio

FOTOAPARÁT
Zadní: 5MPix s fixním zaostřením a LED bleskem
Přední: 2MPix s fixním zaostřením

PŘEDINSTALOVANÝ SOFTWARE*
Sociální sítě: Skype, Twitter™, VK Tools

Prdouktivita: Evernote, McAfee Security, i-Free eBook 
Stores, Route 66 Navi + Maps, UC Browser

Google: Maps, Hangouts, Google+, Play Music, Play 
Games, Play Movies & TV, YouTube, Gmail, Play 
Books, Play Store, Photos, Drive, Chrome, Google 
settings, Voice Search
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LENOVO DOit APLIKACE

SHAREit: 
Okamžité sdílení fotek, 
aplikací a dalšího 
napříč zařízeními bez 
poplatkµ za připojení.

CLONEit: 
Okamžité přenesení 
všech svých starých 
aplikací a dat do 
nového Lenovo telefonu

SYNCit: 
Záloha a obnova 
vašich kontaktů, SMS 
zpráv a historie volání 
do cloudového 
úložiště

Specifikace

* Software a předinstalované aplikace zívisí na dostupnosti 
v regionu.




