
POSUŇTE SE DÁL

Užijte si vynikající výkon 4.5” smartphonu, 
který vám snadno zapadne do kapsy

Lenovo™ A Plus je 
nejlepší volbou pro

Lenovo™ A Plus přináší ideální velikost obrazovky a 
vysokokapacitní baterii v kompaktním designu - vše, 
co milujete, máte na dosah díky tomuto skvělému 
smartphonu. Je poháněn rychlým čtyřjádrovým 
procesorem a díky tomu můžete mít otevřených hned 
několik aplikací najednou. Baterii s dlouhou výdrží 
můžete snadno vyměnit, pokud budete potřebovat 
více energie. Sloty na dvě SIM karty vám umožní mít 
dvě telefonní čísla na jednom telefonu, což je perfektní 
například při cestování. Operační systém Android™ 5.1 
Lollipop nabízí neuvěřitelný zážitek při používání 
vašeho smartphonu.

• nováčky, kteří chtějí vynikající výkon a skvělou
cenu

• uživatele, kteří hledají plynulý výkon
čtyřjádrového procesoru

• všechny, kdo chtějí kompaktní smartphone se
skvělým výkonem

Kompaktní design 
s velkým displejem

Lenovo™ A Plus disponuje 
zaoblenými okraji a zadním 
krytem s mikrotexturou - 
skvěle se tak drží a dokonale 
zapadne do vaší kapsy. Navíc 
nabízí skvělý 4.5” displej     
pro snadné surfování, 
používání aplikací nebo 
sledování videí.

Skvělý výkon pro 
každodenní potřeby

Sdílejte fotografie v jednom 
okamžiku. Surfujte bez čekání. 
S rychlým čtyřjádrovým 
procesorem přináší Lenovo™ 
A Plus vynikající výkon i při 
několika spuštěných 
aplikacích. 

Dlouhá výdrž baterie

Díky 2,000 mAh baterii           
s dlouhou výdrží můžete 
smartphone používat celý den 
bez nabíjení. Pokud budete 
potřebovat víc energie, baterii 
můžete snadno vyměnit.

Užijte si operační 
systém Android™ 
S operačním systémem 
Android™ 5.1 Lollipop můžete 
stahovat oblíbené aplikace a 
hry. Android™ vám přináší to 
nejlepší.

Dvě SIM karty v 
jednom smartphonu 
Ušetřete peníze a mějte dvě 
telefonní čísla v jednom 
telefonu - můžete mít jedno 
soukromé a jedno pracovní 
telefonní číslo, což se vám 
může hodit zejména při 
cestování. 



DESIGN
Rozměry: 133 × 66 × 9.9 mm               
Hmotnost: cca 146 g 
Displej: 4.5” FWVGA (854x480)                
Barvy: Matná černá, matná bílá            
Materiály: Barva + mikrotextura

VÝKON
Operační systém
Android™ 5.1, Lollipop

Procesor 
32bitový čtyřjádrový procesor MT6580 1.3GHz

Grafika 
Mali 400

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: 210h 
Délka hovoru: 18h

PŘIPOJENÍ
SIM: Jedna/dvě mikro SIM karty 

(Slot A: 3G+2G | Slot B: 2G)

Připojení/rádio
Data: GPRS, EDGE, HSPA+ 
Rychlost: HSPA+ 21Mbps (DL) / 5.76Mbps (UL)  
3G síť:  WCDMA band 1/2/5/8 
2G síť: GSM band 2/3/5/8 
WLAN: WiFi 802.11 b/g/n, WiFi hotspot 
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

Nástroje a produktivita: 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 Newsstand, Photos, Drive, Chrome 
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LENOVO DOit APLIKACE

SHAREit: Rychlé sdílené 
fotografií, aplikací a 
dalších přes více zařízení, 
bez poplatků.

CLONEit: Rychle přeneste 
všechny staré aplikace a 
data do vašeho nového 
Lenovo telefonu.

SYNCit: Zálohujte a 
obnovujte všechny vaše 
kontakty, SMS zprávy a 
hovory.

Specifikace

* Software a předinstalované aplikace jsou předmětem regionální 
dostupnosti. 




