
Dva zadní fotoaparáty.
Pořizujte fotografi e, které stojí za pochvalu, 
díky modernímu systému fotoaparátu.

Selfi e i za špatného světla
Selfi e vždy vypadají dobře díky přednímu 
16Mpx fotoaparátu se selfi e bleskem.

Precizní sklo a kov
Snadno se drží a je šetrný k očím. Navíc má 
krásný, vytvarovaný design.

IP68 voděodolnost
Chraňte svůj telefon před náhodným 
namočením, postříkáním a dokonce i loužemi.1

Procesor Qualcomm® Snapdragon™
Získejte výkon osmijádrového procesoru bez 
toho, abyste obětovali skvělý styl.

Intuitivní vylepšení Moto
Používejte jednoduché zkratky pro věci, které 
děláte nejčastěji jako zapnutí fotoaparátu 
potřesením zápěstí.

Rychlé nabíjení TurboPower™
Získejte hodiny výdrže po pár minutách 
nabíjení.2

Dva fotoaparáty. 
Jednotný design.
Představujeme Moto x4telefon

jako žádný jiný. Vybaven pokročilými 12Mpx 

a 8Mpx fotoaparáty. Duální systém zadních 

fotoaparátů je stvořen pro vaše nejlepší 

fotografi e. Neuvěřitelně ostré snímky 

při slabém osvětlení. Úžasné širokoúhlé 

snímky. Dokonce i panoramatické selfi e s 

předním 16Mpx fotoaparátem. S precizním 

sklem a kovovým designem je krásný i 

odolný. Vychutnejte si celodenní výdrž s 

3000mAh baterií a rychlým osmijádrovým 

procesorem. Zůstaňte chráněni před 

postříkáním vodou s voděodolností IP681. 

A vychutnejte si intuitivní vylepšení Moto, 

díky nimž je Moto x4 snadno použivatelný 

a zábavnější. Nový moto x4. Jedním slovem 

výjimečný.

1Na poškození kapalinou se nevztahuje záruka. Odolnost proti stříkající vodě a prachu byla testována podle norem IP68 v kontrolovaných laboratorních 
podmínkách. Odolnost se snižuje v důsledku normálního opotřebení. Není určen pro používání pod vodou. Nevystavujte vodě pod tlakem ani kapalinám jiným, 
než je čistá voda. Nepokoušejte nabíjet vlhký telefon.
2 Baterie musí být vybitá; rychlost nabíjení se během procesu zpomaluje. Nabíječka je na některých trzích prodávána samostatně.



 Technické údaje
Design
Hmotnost
163g

Rozměry
148,35 mm x 73,4 mm x 7,99 mm

Displej
5.2” s rozlišením FHD (1080 x 1920) 424 
PPI, technologií LTPS IPS, Corning® Gorilla® 
Glass 

Barvy
Černá | Modrá

Voděodolnost1

IP68 voděodolnost

Výkon
Operační systém
Android™ 7.1, Nougat

Procesor
Osmijádrový 2,2 GHz procesor Qualcomm® 
Snapdragon™ 630

Grafi ka
650 MHz Adreno 508 Adreno 308

Zvuk
3 mikrofony, přední reproduktor, zvuk Moto 

Paměť
3GB 

Úložiště 5

32GB s podporou microSD karty (až 2TB)

Senzory
Čtečka otisku prstu | Senzor gravitace, 
Senzor přiblížení | Akcelerometr | Senzor 
intenzity okolního osvětlení | Magnetometr 
| Gyroskop | Senzorový rozbočovač

Baterie 2 
3000mAh, neodnímatelná
15W TurboPower pro hodiny výdrže 
za pár minut nabíjení3

Možnosti připojení4
SIM karta
Jedna Nano SIM / Duální Nano SIM

Data
GSM, EDGE, UMTS, HSPA+, LTE, VoLTE

Rychlost
4G LTE (Kat. 6) až 300 Mbps

Síť 4G
FDD LTE pásmo
1/3/4/5/7/8/20/28 TDD LTE pásmo 
38/40/41

Síť 3G
WCDMA pásmo 1/2/4/5/8

Síť 2G
GSM pásmo 2/3/5/8

WLAN
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz + 5GHz, 
Wi-Fi hotspot

Bluetooth
Bluetooth® 4.2 BR/EDR + BLE

Rádio
FM rádio  

GPS
GPS, A-GPS, Beidou, GLONASS

Fotoaparát
Zadní fotoaparát
12MPx duální pixelový snímač s 
automatickým ostřením
(F2,0, 1,4 um)

8MPx ultra širokoúhlý snímač se zorným 
úhlem 120 ° (f2.2, 1.12um)

Color Correlated Temperature (CCT) 

Duální LED blesk

Ultra širokoúhlý snímek

Profesionální režim

Detekce hloubky a efekty hloubky

Fázové automatické zaostřování (PDAF)

Panoramatický režim

Selektivní černobílá

Zpomalené video

Sken čárových kódů / QR kódy / Vizitky

Přední fotoaparát
16MPx (f2.0, 1um)

Selfi e blesk/světlo

Zkrášlení

Panoramatické selfi e

Adaptivní režim slabého osvětlení

Záznam videa
2160P/4K (30fps), 1080P (60fps), 

720P (30fps), 480P (30fps)

Předinstalovaný software6

Google
Kalkulačka, kalendář, Chrome, Hodiny, 
CloudPrint, Drive, Duo, Gmail, Google 
vyhledávač Google, mapy, Messenger, 
Fotky, Přehrávač fi lmů a TV, Přehrávač 
hudby, Play Store, Překladač, YouTube

Zabezpečení
Moto Guard

Microsoft
Microsoft: Powerpoint, Excel, 
Word, Outlook(stub), Skype(stub), 
OneNote(stub), OneDrive(link)

Hlasový asistent
Amazon Alexa

Další
Yandex (pouze Rusko)

VYLOUČENÍ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI
Navrženo a vyrobeno společností Motorola Mobility LLC, která je vlastněná společnosti Lenovo.
MOTOROLA, stylizované logo M, MOTO a řada značek MOTO jsou ochranné známky společnosti Motorola Trademark Holdings, LLC. LENOVO je ochrannou známkou 
společnosti Lenovo. Qualcomm a Snapdragon jsou ochranné známky společnosti Qualcomm Incorporated registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny 
ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. © 2017 Motorola Mobility LLC. Všechna práva vyhrazena.
Vodoodpudivost 1IP68 Voděodolnost: Na poškození kapalinou se nevztahuje záruka. Odolnost proti stříkající vodě a prachu byla testována podle norem IP68 v 
kontrolovaných laboratorních podmínkách. Odolnost se snižuje v důsledku normálního opotřebení. Není určen pro používání pod vodou.  Nevystavujte vodě pod tlakem 
ani kapalinám jiným, než je čistá voda. Nepokoušejte nabíjet vlhký telefon. Baterie2 Všechna tvrzení o výdrži baterie jsou přibližná a založená na průměrném uživatelském 
profilu, který zahrnuje aktivní používání i pohotovostní režim. Skutečný výkon baterie se bude lišit a závisí na síle signálu, konfiguraci sítě, vybraných funkcích a hlasu, 
datech, provozní teplotě a dalších faktorech používání. TurboPower3 Baterie musí být vybitá. Rychlost nabíjení se během procesu zpomaluje. Nabíječka je na některých 
trzích prodávána samostatně. Síť4 Některé vlastnosti, funkčnost a specifikace produktu mohou být závislé na síti a podléhat dalším podmínkám a poplatkům. Všechny 
uvedené informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Kapacita SD kartyAktuální kapacita uživatelského úložiště a vnitřní paměti je menší, protože operační 
systém, software a další funkce využívají část této kapacity. Dostupná kapacita se může změnit s aktualizací softwaru. MicroSD karta je prodávána samostatně. Obsah s 
omezením DRM možná nebude možno přesunout na kartu. Software6 Předinstalovaný software a aplikace závisí na regionální dostupnosti.

Moto akce Moto displej

Vylepšení Moto

Hlas Moto




