
EVOLVEO
StrongPhone 
G7

Specifikace
• odolný nárazům a vibracím s certifikací IP68
• osmijádrový 64bitový procesor 2.0 GHz
• IPS 5.7“ HD+ displej 1 440 * 720 bodů s automatickou regulací jasu
• integrovaná vysokokapacitní baterie 6 500 mAh
• podpora bezdrátového nabíjení
• čtečka otisku prstů
• operační systém Android 9.0 Pie
• operační paměť 3 GB
• vnitřní paměť 32 GB s možností rozšíření microSDHC/SDXC kartou s 

kapacitou až 128 GB.
• Hybridní Dual SIM režim - dvě aktivní SIM karty v jednom telefonu, 

nano SIM/nano SIM nebo nano SIM/microSDHC karta
• 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz
• 3G: 900/2100 MHz
• 4G/LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz
• 13 Mpix fotoaparát s automatickým ostřením a LED bleskem
• 5 Mpix přední fotoaparát
• WiFi/WiFi HotSpot/Tethering
• Bluetooth
• GPS/GLONASS/A-GPS
• FM rádio
• E-kompas, senzor světla, přiblížení, G-senzor
• nabíjecí konektor USB Type-C a podpora rychlého nabíjení
• jack 3,5mm
• rozměry 164,8 x 76,8 x 14,5 mm
• hmotnost 265 g (s baterií)

Obsah balení:
• EVOLVEO StrongPhone G7
• 3.5 mm stereo sluchátka s hands-free
• 230 V USB nabíječka
• USB kabel, Type C
• uživatelský manuál

Výkonný osmijádrový odolný smartphone s 
extrémně velkou baterií
EVOLVEO StrongPhone G7 byl navržen pro ty, kteří 
potřebují telefon, který zvládne i hrubší zacházení a 
nevadí mu voda, prach či bláto. Vyladěný Android 
9.0 s velkou 6500 mAh baterií zajistí bezproblémový 
chod až na pět dnů a výkonný osmijádrový procesor 
zvládne všechny vaše požadavky plynule a stabilně.

Velký širokoúhlý 5,7“ HD+ displej
StrongPhone G7 je vybaven širokoúhlým 5,7“ 
displejem s poměrem stran 18:9 se zvýšenou 
odolností proti hlubokým škrábancům a prasklinám. 
Jeho velikost si užijete při sledování filmů nebo hraní 
oblíbených her.

Extrémní kapacita baterie
Baterie o extrémní kapacitě 6500 mAh zajistí až pět 
dní provozu a umožní vám tak používat telefon i na 
cestách bez každodenního nabíjení. Pokud ji ale nabít 
potřebujete, zvládnete to na 90% kapacity za méně 
než tři hodiny díky modernímu konektoru USB-C a 
podpoře rychlého nabíjení.

Výkonný Octa Core procesor a dostatek 
místa pro vaše aplikace
Dostatek výkonu k plynulému provádění více úloh 
najednou vám poskytne 64-bitový osmijádrový 
procesor o frekvenci 2.0 GHz, výkonný grafický 
procesor ARM Mali-G71 MP2 a 3 GB operační 
paměti.

Výkonný osmijádrový procesor 
Waterproof/Shockproof  
5,7“ HD+ displej
6 500 mAh baterie

www.evolveo.com


