
EVOLVEO
StrongPhone 
G7

Műszaki adatok
• ütéssel és rázkódással szemben ellenálló, IP68 tanúsítvánnyal
• nyolcmagos 64-bites 2.0 GHz processzor
• IPS 5,7“ HD+ kijelző 1 440 * 720 képponttal, 
  automatikus fényerő-szabályozással
• beépített nagy kapacitású 6 500 mAh akkumulátor
• vezeték nélküli töltés támogatása
• ujjlenyomat-olvasó
• Android 9.0 Pie operációs rendszer
• 3 GB operatív memória
• 32 GB belső memória, microSDHC/SDXC kártyával akár 
  128 GB-ig bővíthető.
• Hibrid Dual SIM rendszer - két aktív SIM-kártya egy telefonban, 
  nano SIM/nano SIM vagy nano SIM/microSDHC kártya
• 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz
• 3G: 900/2100 MHz
• 4G/LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz
• 13 Mpix autofókuszos fényképezőgép LED-es vakuval
• 8 Mpix elülső kamera
• WiFi/WiFi HotSpot/Tethering
• Bluetooth
• GPS/GLONASS/A-GPS
• FM rádió
• E-iránytű, fényérzékelő, közelítés, G-szenzor
• USB Type-C töltőcsatlakozó és gyorstöltés támogatás
• jack 3,5 mm
• méretek 164,8 x 76,8 x 14,5 mm
• tömeg 265 g (akkumulátorral)

A csomag tartalma
• EVOLVEO StrongPhone G7, vízhatlan, strapabíró 
  Android Quad Core okostelefon
• 3,5 mm sztereó fülhallgató hands-free-vel
• 230 V USB töltő
• USB kábel, Type C
• felhasználói kézikönyv

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ NYOLCMAGOS 
STRAPABÍRÓ OKOSTELEFON RENDKÍVÜL 
NAGY AKKUMULÁTORRAL
Az EVOLVEO StrongPhone G7 azok számára készült, 
akiknek durvább kezelést is elviselő telefonra van 
szükségük, amelynek nem számít a víz, a por vagy a 
sár. Az Android 9.0 a nagy, 6500 mAh akkumulátorral 
problémamentes üzemelést biztosít akár öt napra 
is, a nagy teljesítményű nyolcmagos processzor 
pedig minden igényét zökkenőmentesen és stabilan 
kielégíti.

Nagy, széles betekintési szögű 5,7“ HD+ 
kijelző
A StrongPhone G7 széles betekintési szögű, 
18:9 képarányú, 5,7” kijelzővel van ellátva, amely 
fokozottan ellenáll a mély karcolásoknak és 
repedéseknek. Nagy méretét filmnézéskor vagy 
kedvenc játékai játszása közben használhatja ki.

Rendkívül nagy kapacitású akkumulátor
A rendkívüli kapacitású, 6500 mAh akkumulátor akár 
ötnapos használatot is biztosít, és lehetővé teszi, 
hogy a telefont utazás közben mindennapos töltés 
nélkül használhassa. Ha azonban fel kell töltenie, 
modern USB-C csatlakozójának és a gyorstöltés 
támogatásának köszönhetően kevesebb mint három 
óra alatt elérheti a 90%-os feltöltöttséget.

Octa Core processzor
Waterproof/Shockproof  
5,7“ HD+ kijelző
6 500 mAh akkumulátor

www.evolveo.com


