
JEDNODUCHOST NEMUSÍ BÝT NUDNÁ

Kompaktní 4” smartphone 
s čtyřjádrovým procesorem

LenovoTM A je nejlepší volbou pro

Rychlý, zábavný a cenově dostupný - Lenovo™ A 
nabízí tolik skvělých vlastností za tak nízkou cenu. 
Za 4" displejem se skrývá čtyřjádrový procesor, 
který přináší úžasný výkon dokonce i několika 
spuštěnými aplikacemi. Zaoblené hrany a jemný 
zadní kryt skvěle padnou do ruky. 

• Začínající uživatele smartphonů, kteří chtějí
to nejlepší za skvělou cenu

• Zdatné uživatele, kteří požadují vynikající
vlastnosti bez omezení výkonu

• Firemní uživatele, kteří hledají skvělé funkce
v kompaktním a cenově dostupném balení

Skvělý cenově 
dostupný
4” smartphone

Jasný displej, zaoblené hrany 
a jemný zadní kryt nabízejí 
vylepšený ergonomický 
zážitek

Rychlý čtyřjádrový 
procesor

Užijte si vysokorychlostní 
výkon, plynulá videa a 
snadný multitasking

Dlouhá výdrž baterie

1700mAh baterie, kterou 
můžete snadno vyměnit 
za náhradní

Operační systém 
Android™ 5.1, 
Lollipop 
Užijte si to nejlepší, co vám 
může operační systém 
Android nabídnout



DESIGN
Rozměry: 124.5×64×10.6mm 
Hmotnost: okolo 132g 
Displej: 4.0” WVGA (800X480) 
Barvy: matná černá, matná bílá
Materiály: jemný plastový zadní kryt

VÝKON
Operační systém 
Android™ 5.1, Lollipop

Procesor 
32bitový čtyřjádrový Spreadtrum SC7731  
1.3GHz

Grafika
Mail400 MP2

Audio 
1x reproduktor, 3.5mm jack

Paměť
RAM: 512MB 
Vnitřní úložiště: 4GB 
Rozšiřitelné úložiště: až 32GB microSD

Senzory
Senzor gravitace

Baterie 
Typ: 1700mAh Li-ion, vyměnitelná 
Pohotovostní doba: 2G: 403hodin 

          3G: 323hodin
Délka hovoru: 2G: 1021minut, 3G: 513minut 

PŘIPOJENÍ
SIM: Single SIM 

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: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot 
Bluetooth: Bluetooth® 2.1 
A-GPS podpora: Ano
Rádio: FM rádio

FOTOAPARÁT
Zadní: 5MP s fixním zaostřením a LED bleskem 
Přední: 0.3MP fixed-focus

PŘEDINSTALOVANÝ SOFTWARE*
Google: Maps, Hangouts, Play Music, YouTube, 

     Gmail, Photos, Chrome

Nástroje a produktivita:  BabeNews
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CO JE V BALENÍ

Sluchátka, cestovní adaptér, USB kabel, záruční list, 
uživatelská příručka, baterie

* Software a předinstalované aplikace se liší v závislosti na regionu. 

LENOVO DOit APLIKACE

SHAREit: Rychlé sdílení fotografií, aplikací 
& 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




