
Soustřeďte se
na to důležité.

Nový telefon Moto G Plus nabízí fenomenální 
výkon a  má nejpokročilejší fotoaparát ve své 
třídě. Objevte 16Mpx fotoaparát se dvěma 
dalšími technologiemi automatického 
zaostřování, které umožňují ve dne i v noci 
rychle fotografovat ostré snímky. A  širokoúhlý 
5Mpx přední fotoaparát umožní dostat do 
záběru všechny. Pokud telefon zapomenete 
nabít, můžete ho díky nabíjení TurboPower™ 
dobít během 15 minut až na 6 hodin dalšího 
provozu. Baterie navíc nabízí až celodenní 
provoz (při plném nabití). Tento nový model 
Moto G je vybaven čtečkou otisků prstů pro 
okamžité odemknutí, nemusíte tedy zadávat 
heslo. A  samozřejmě je velmi rychlý. Výkonný 
osmijádrový procesor, rychlost 4G LTE a čistý 
operační systém Android™ Marshmallow 
vám umožní současnou práci s více 
aplikacemi bez zpomalení. Moto G Plus. 
Obrázky. Výkon. Rychlost. Nesrovnatelná 
cena. 

LASER

Nejpokročilejší 16Mpx 
fotoaparát ve své třídě. 

způsoby automatického 
zaostřování umožňují 
fotografovat ve dne 

Nabíjení TurboPower™1. 
Telefon během 15 minut 
dobijete až na 6 hodin 
dalšího provozu (nabíječka 
je součástí dodávky).

Čtečka otisků prstů pro 
rychlé odemykání. Při 
okamžitém odemykání 
telefonu poslouží jako 
heslo váš jedinečný 

Úžasně rychlý osmijádrový 
procesor. Bez známek 
zpomalení může současně 
pracovat několik aplikací.

Moto Pure. Výkon zvyšuje 
využívání čisté verze 
systému Android™ bez 
zbytečného softwaru, 

Chytrá správa dvou SIM 
karet. Učí se vzory vašeho 

SIM kartu pro každý 
odchozí hovor.



Moto akce

Moto Displej

16Mpx fotoaparát má dvě další technologie automatického zaostřování, včetně laserové, které umožňují ve dne i v noci 
rychle fotografovat ostré snímky. A širokoúhlý 5Mpx přední fotoaparát pomůže dostat do záběru všechny.

16MPX FOTOAPARÁT S LASEROVÝM ZAOSTŘOVÁNÍM

Pokud telefon zapomenete nabít, můžete ho díky nabíjení TurboPower™ dobít během 15 minut1 až na 6 hodin dalšího 
provozu.  Baterie navíc nabízí až celodenní provoz (při plném nabití).

BATERIE NA CELÝ DEN A TURBONABÍJENÍ

Telefon je vybaven čtečkou otisků prstů pro okamžité odemknutí, nemusíte tedy zadávat heslo.
ČTEČKA OTISKŮ PRSTŮ

Funkce chytré správy dvou SIM karet si zapamatuje, kam ze které SIM karty voláte, a příště navrhne pro volané 
číslo tu nejlepší kartu.

CHYTRÁ SPRÁVA DVOU SIM KARET

Výkonný osmijádrový procesor, rychlost 4G LTE a čistý operační systém Android™ Marshmallow vám umožní současnou 
práci s více aplikacemi bez zpomalení. 

BLESKOVÝ MULTITASKING

Procesor:
1,5 GHz osmijádrový procesor  s 550 MHz gra�ckým procesorem

Baterie1:
3 000 mAh baterie na celý den; až 24 hodin smíšeného používání

Uložiště3:
16 GB, Podporuje až 128 GB karty microSD2

Síť:
4G LTE (Cat 6), UMTS/HSPA+, GSM/EDGE

Pásma: LTE (B1, 3, 7, 8, 20) UMTS/HSPA+ (850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz) 
GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)

Operační paměť:
2GB

Kamery: 16Mpx zadní fotoaparát, blesk se dvěma LED diodami 
a dvě technologie rychlého zaostřování; Přední: 5Mpx

SIM:
Podpora dvou karet microSIM

Konektivita: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz + 5 GHz), 
Bluetooth verze 4.1 LE, A-GPS

Ochrana proti vodě4:
Odpuzuje vodu (P2I)

Displej:
5,5 palce, rozlišení Full HD (1080p), 401 ppi

Operační systém:
Android 6, Marshmallow

Rozměry:
Výška: 153mm, šířka: 76,6mm, hloubka: 7,9 - 9,8mm

Váha:
155g

Upozornění viditelná
na první pohled
Displej Moto poskytuje 

jednoduchý a diskrétní 
náhled na upozornění
a aktuální informace,
takže i bez odemknutí 
telefonu zjistíte, o co jde. 

Moto Hlas
Více hlasově 
ovládaných funkcí
Aby vám zůstaly volné ruce, 

můžete telefon ovládat 

hlasem. Můžete si například 

vyžádat popis trasy, vyhledat 

informace nebo se prostě

jen na něco zeptat 

a nemusíte se telefonu vůbec 

dotknout.

Moto Povely

Technické speci�kace

Telefon reaguje na to, 
co děláte
Povely Moto 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 byste museli 

telefon odemykat. 

LASER

1. Baterie musí být téměř vybitá. Čím více je baterie nabitá, tím  
pomaleji se dobíjí.  Všechna prohlášení ohledně výdrže baterie 
představují přibližné hodnoty vycházející z  pro�lu průměrného 
využívání, které zahrnují dobu používání i  dobu v  pohotovostním 
režimu v  síti 4G LTE. Odhad výdrže baterie v pro�lu 
kombinovaného využití vychází z továrních nastavení zařízení. 
Skutečná výdrž baterie se bude lišit. Závisí na mnoha různých 
faktorech včetně kvality signálu, kon�gurace sítě, stáří  baterie, 
provozní teploty, vybraných funkcí, nastavení zařízení a způsobů 
využívání hlasových služeb, datových přenosů a aplikací.

4.  Pokročilá technologie nanopovrchů vytváří bariéru odpuzující 
vodu, a  pomáhá tak chránit proti náhodnému polití, postříkání 
nebo mírnému dešti. Telefony nejsou konstruovány pro ponoření 
do vody nebo vystavení tlakové vodě či jiným kapalinám. Nejsou 
vodotěsné. Některé funkce a speci�kace produktu mohou záviset 
na konkrétní síti a podléhat dalším smluvním podmínkám a 
poplatkům. Všechny se mohou změnit bez předchozího 
upozornění.
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2. Skutečná využitelná kapacita bude nižší kvůli formátování a 
operačnímu systému. Karty microSD se prodávají samostatně. 
Obsah s omezeními DRM nemusí být možné přesunout na kartu. 

3. Kapacita paměti, kterou má k dispozici uživatel, je menší, 
protože část paměti je zaplněna softwarem nahraným výrobcem. 
Může se měnit s aktualizacemi softwaru


