
Meet the special edition moto g5S plus. 
With a precision-crafted, all-metal unibody design, it’s 
beautiful yet strong. So it looks great 
while standing up to everyday wear and tear. 
Love taking photos? moto g5S plus has dual 13MP rear 
cameras for capturing professional-looking images. Photo 
enhancement software lets you add depth of �eld e�ects 
such as a beautiful blurred background on a portrait. 
There’s a 
large, 5.5" Full HD display, not to mention 
a powerful 2.0 GHz octa-core processor for smooth 
performance. You get a multi-function �ngerprint reader, 
all-day battery life1, and 
the blazing speed of TurboPower™charging. 
moto g5S plus. Made for more.

1Displej a zabudovaný objektiv jsou chráněny proti rozbití a popraskání po dobu čtyř let od původního data zakoupení; Poškrábání nebo jiné poškození ochranného krytu se 
nevztahuje na tuto záruku, ale zařízení by mělo být vždy na místě, kde bude chráněno proti poškrábání a dalším poškozením všech součástí. Tento telefon není odolný proti 
nárazům nebo navržen tak, aby odolával všem škodám při pádu. Včetně všech ostatních záručních výjimek, včetně poškrábání a jiných kosmetických poškození, úmyslné 
poškození nebo zneužití, běžné opotřebení a dalšího. Navštivte www.motorola.cz pro další podrobnosti. 2Všechna tvrzení o výdrži baterie jsou přibližná a založená na 
standardním pro�lu smíšeného použití. Pro�l smíšeného používání je založen na zařízeních Motorola při síti 4G LTE s vynikajícím pokrytím a zahrnuje aktivní používání 
i pohotovostní režim. Odhad výdrže baterie v pro�lu kombinovaného využití vychází z továrních nastavení. Skutečný výkon baterie se bude lišit a závisí na mnoha faktorech 
včetně síly signálu, kon�gurace sítě, stáří baterie, provozní teploty, spuštěných funkcí, nastavení zařízení, hlasových, datových a další způsobů používání aplikací. 3Baterie musí 
být vybitá. Čím je baterie nabitější, tím více se rychlost nabíjení zpomaluje. Nabíječka je na některých trzích prodávána samostatně. 4Při provozu na bezdrátové síti "Gigabit 
Class LTE"; Není k dispozici ve všech oblastech. Kontaktujte svého zástupce pro dostupnost. MicroSD karta je prodávána samostatně. Obsah s omezením DRM možná 
nebude možno přesunout na kartu. 512GB je v současnosti nejvyšší dostupná kapacita. Pokročilá technologie nano vrstvy vytvoří vodoodpudivou bariéru, která přispívá 
k ochraně proti mírnému působení vody jako v případě náhodného polití, postříkání nebo slabého deště. Smartphone není určen k ponoření do vody nebo vystavení tlaku 
vody a jiných kapalin. Není vodotěsný. Dostupné uživatelské úložiště je menší kvůli předinstalovanému softwaru a může podléhat změnám v důsledku aktualizace softwaru, 
MicroSD karta je prodávána samostatně. Obsah s omezením DRM možná nebude možno přesunout na kartu. 512GB je maximální dostupná kapacita. Moto z2™ force 
edition byl navržena a vyrobena společností Motorola Mobility, která je vlastněná společností Lenovo. MOTOROLA a stylizované logo M jsou registrované ochranné známky 
společnosti Motorola Trademark Holdings, LLC. Android, Google a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Qualcomm je registrovaná ochranná známka 
a Snapdragon je ochranná známka společnosti Qualcomm Incorporated. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. © 2017 Motorola Mobility 
LLC. Všechna práva vyhrazena.

Každý smartphone má limity. Pokud to není ten, 
který se stále zlepšuje. Představujeme moto z2 
force, náš nejmodernější smartphone vůbec. Již 
na první pohled zaujme výjimečně elegantním, 
celokovovým designem. Navíc je vybaven 
obrazovkou, která zaručeně nepraskne ani se 
nerozbije.* Se dvěma fotoaparáty budou vaše 
fotky vypadat vždy podle vašich představ. Moto 
z2 force pohání nesmírně výkonný procesor a má 
nejrychlejší datové připojení, takže nikdy už nic 
nezmeškáte. K tomu všemu lze tento smartphone 
rozšířit o úžasné doplňky Moto Mods. V mžiku 
můžete tak telefon proměnit třeba ve výkonné 
stereofonní reproduktory, 360° fotoaparát, 
projektor nebo powerbanku. 
To je nový moto z2 force.

nový
moto z2™ force 
zamezení rozbití displeje

vlastnosti systému
Operační systém
Android™ 7.1.1 Nougat

Struktura systému/procesor
Motorola Mobile Computing System, 
osmijádrový 2,35 GHz procesor Qualcomm® 
Snapdragon™ 835 a gra�ka Adreno 540, 
Natural Language Processor, Kontextový 
výpočetní procesor 

Paměť (RAM)
6GB LPDDR4

nástroje Moto
Připojení
moto mods™ konektor, USB-C port pro 
sluchátka, nabíjení a přenos dat, adaptér 
pro sluchátka z 3.5mm do USB-C je zahrnut

Technologie Bluetooth®
Současný: 4.2, Po aktualizaci Android™ O: 5,0

Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz + 5 GHz with 
MIMO

Reproduktory/mikrofony
Hlasitý reproduktor na přední straně, 
3 mikrofony

Přehrávání videa
480p (30fps) 720p (120fps) 1080p (60fps), 4K 
(30fps)

NFC
Ano

Lokalizační služby
A-GPS

Senzory
Čtečka otisku prstu, akcelerometr, senzor 
intenzity okolního osvětlení, gyroskop, 
magnetometr, barometr, senzor přiblížení, 
ultrasonický senzor, zvukový monitor

vlastnosti zařízení
Displej
5.5" 1440p Quad HD Super AMOLED 
POLED ShatterShield

Rozměry
76 x 155,8 x 6,1 mm

Hmotnost
143g

Baterie  
2730mAh, celodenní výdrž baterie

Nabíjení
15W TurboPower pro hodiny výdrže po pár 
minutách

Ochrana proti vodě
vodoodpudivá nanovrstva

Zadní fotoaparát
Duální 12Mpx IMX 386 senzory – 1 Bayer, 
1 Clear, f/2.0, 1.25um, detekce hloubky a efekty 
hloubky, Zero Shutter Lag (ZSL),  fázové 
automatické zaostřování (PDAF), laserové 
automatické ostření, uzavřený servopohon, 
Color Correlated Temperature (CCT) duální 
LED blesk, profesionální režim 

Záznam videa 
480p (30fps) 720p (120fps) 1080p (30fps), 4K 
(30fps)

Přední fotoaparát
5 Mpx, širokoúhlý objektiv 85 °, LED blesk, 
automatický noční režim, režim zkrášlení, 
profesionální režim

SIM karta
Nano SIM
Duální SIM karta dostupná ve vybraných 
zemích

Úložiště (ROM)
64GB(US/ROW) 128GB (China) with 
microSD Card support (up to 2 TB)

Barvy
Černá, zlatá,šedá 



Nic vás nezpomalí díky baterie, 
která vydrží celý den na jedno 
nabití.

celodenní 
výdrž baterie2

Získejte hodiny výdrže 
za pár minut nabíjení.

nabíjení 
TurboPower™3

Vzdorujte gravitaci s moto technologií 
ShatterShield™, která disponuje systémem 
s pěti vrstvami ochranného skla. 

garantovaný  
nerozbitný 
displej1

nejvýkonnější 
procesor 
od Qualcomm 
Snapdragon™
Vychutnejte si neuvěřitelně 
rychlý výkon se skvělou 
odezvou.

TurboPower™3

Vzdorujte gravitaci s moto technologií 
ShatterShield™, která disponuje systémem 
s pěti vrstvami ochranného skla. 

garantovaný  
nerozbitný 

nejvýkonnější 
procesor 
od Qualcomm 
Snapdragon™
Vychutnejte si neuvěřitelně 
rychlý výkon se skvělou rychlý výkon se skvělou 

nejrychlejší možné 
připojení4
Stahujte velké složky a  přehrávejte hudbu, pořady 
a videa snadno - dokonce i v kvalitě UHD. 
Opravdu prohlížejte web místo čekání 
na načítání stránek.

dva 12Mpx 
fotoaparáty
Dva fotoaparáty se selektivním zaostřováním 
pro profesionální snímky.

zažijte toho víc 
díky moto mods™
Přeměňte svůj telefon 
na 360° kameru, herní 
konzoli a ještě víc. V pouhém 
okamžiku.

zažijte toho víc zažijte toho víc 
díky moto mods™díky moto mods™
Přeměňte svůj telefon Přeměňte svůj telefon 
na 360° kameru, herní na 360° kameru, herní 
konzoli a ještě víc. V pouhém konzoli a ještě víc. V pouhém 
okamžiku.


