www.evolveo.com
Waterproof IP68
Unique protective frame
Sony Exmor R camera
3 GB/32 GB

EVOLVEO
StrongPhone
G4
KOMPAKTOWY WODOSZCZELNY
SMARTFON Z OBSŁUGĄ 4G/LTE

EVOLVEO StrongPhone G4 ma niezwykle wytrzymałą
wodoszczelną obudowę dla maksymalnej ochrony
przed niekorzystnymi warunkami, na które może być
narażony w codziennym użytkowaniu. Zaskakuje
bardzo szczupłym i eleganckim designem, który nie
pogarsza jego wytrzymałości.

Unikalna rama ochronna

Wytrzymała wewnętrzna rama ochronna
„SolidStone“ jest wykonana specjalną technologią
z wykorzystaniem magnezu. Ta unikalna rama czyni
telefon bardziej mechanicznie odporny, co chroni go
przed skutkami uderzeń i upadków.

Kamera SONY Exmor R oraz wideo FullHD

Telefon jest wyposażony w 8,0-megapikselową
kamerę, która wykorzystuje przetwornik obrazu
SONY Exmor R. Nagranie wideo zostaje zapisane w
jakości Full HD.

Quad Core Procesor Mediatek

Nowy czterordzeniowy procesor Mediatek
przewyższa konkurencyjne rozwiązania w dziedzinie
efektywności energetycznej. Opiera się o mocną, ale
baterię telefonu oszczędzającą, architekturę ARM
Cortex A53.

Wystarczająco dużo pamięci operacyjnej i
duża pamięć wewnętrzna

3 GB szybkiej pamięci operacyjnej pozwala na łatwe
przełączanie pomiędzy najbardziej wymagającymi
zadaniami lub granie gier z dużymi wymaganiami
graficznymi bez zawieszania się.

Specyfikacje

• wodoszczelny zgodnie ze specyfikacją IP68
(1 metr słupa wody przez 30 minut)
• wytrzymała rama wewnętrzna „SolidStone“ z manganu dla
zwiększenia odporności
• odporny na wstrząsy i wibracje
• certyfikowany zgodnie z MIL-STD-810G:2008
• czterordzeniowy 64-bitowy procesor Mediatek o frekwencji 1,4 GHz
• pamięć operacyjna 3 GB
• pamięć wewnętrzna 32 GB z możliwością zwiększenia za
pomocą karty microSDHC/SDXC
• kamera 8,0 Mpx z przetwornikiem SONY Exmor R, autofokusem
i lampą błyskową LED
• obsługa najszybszego mobilnego internetu 4G/LTE
• Dual Band (dwupasmowe) Wi-Fi 802.11 (2,4 GHz + 5 GHz)
• szybkie ładowanie baterii
• łatwo wymienne kolorowe metalowe listwy boczne
• system operacyjny Android 7.0 Nougat
• ekran dotykowy 5,0 „ Gorilla Glass 3
• HD rozdzielczość wyświetlacza 1 280 * 720 pikseli z
automatyczną regulacją jasności
• wyświetlacz IPS z 16,7 milionami kolorów i szerokimi kątami widzenia
• chip graficzny Mali-T720 z obsługą Open GL ES 3.1
• nagrywanie widea w jakości Full HD
• tryb Dual SIM - dwie aktywne karty SIM w jednym telefonie,
nano SIM/nano SIM lub nano SIM/karta microSDHC
• obsługa wstawienia i włączenia tylko jednej karty SIM
• 3G: 850/900/1800/1900 MHz (3G)
• 4G/LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz (4G, Cat 4)
• obsługa Tethering i przenośnego WiFi HotSpot
• Bluetooth 4.0 (BLE/Smart)
• GPS/A-GPS/GLONASS
• radio FM
• obsługa OTG (USB On The Go)
• E-kompas, czujnik światła, zbliżeniowy, G-sensor
• wbudowany akumulator o dużej pojemności 3 000 mAh
• wymiary 145 × 75 × 10 mm
• masa 145 g (z baterią)

Zawartość opakowania

• wodoszczelny wytrzymały smartfon EVOLVEO StrongPhone G4
• srebrne metalowe listwy boczne
• słuchawki stereo 3,5 mm z funkcją głośnomówiącą
• ładowarka USB 230 V
• kabel microUSB

