www.evolveo.com
Waterproof/Shockproof
Octa Core 64bit processor
4 GB/64 GB
Fingerprint reader/NFC

EVOLVEO
StrongPhone
G8
Výkonný vodotěsný osmijádrový odolný
smartphone

EVOLVEO StrongPhone G8 je připraven splnit
jakýkoliv úkol - nezklame vás výkonem, odolností ani
rychlostí. Spolehněte se na něj ať jste kdekoliv a bez
ohledu na podmínky provozu.

Vodotěsný Android smartphone s maximální
ochranou IP68

Vodotěsnost je certifikována dle normy IP68, odolnost
proti vniknutí prachu a při ponoření do vody po dobu
30 minut v hloubce 1.2 metru.

Unikátní ochranný rám

Ergonomicky tvarované tělo telefonu je pokryto
příjemným pogumovaným povrchech a jeho vnitřní
pevný ochranný rám „SolidStone“ je vyroben
speciální technologií s využitím slitiny titanu a výrazně
tak zvyšuje odolnost telefonu.

Špičkový fotoaparát a Full HD video

Telefon je vybaven 20 megapixelovým fotoaparátem,
který využívá obrazový snímač SAMSUNG ISOCELL.
Díky kombinaci technologie ISOCELL s nově
vyvinutým RWB barevným filtrem, je obrazový snímač
velmi citlivý na světlo a dosahuje vysoké věrnosti
barev, což umožňuje zvýšení světelné citlivosti a
zlepšení věrnosti barev i při horších světelných
podmínkách. Video lze natáčet ve Full HD kvalitě.

Rychlá data 4G/LTE

Smartphone podporuje vysokorychlostní sítě
4G/LTE, které vám umožní využít naplno jeho
schopnosti pro rychlé prohlížení webu, hraní
nejnáročnějších her, multitasking, sledování videa.

Specifikace

• vodotěsný podle specifikace IP68
(1.2 metru vodního sloupce po dobu 30 minut)
• velmi pevný vnitřní rám „SolidStone“ ze slitiny titanu pro zvýšení
odolnosti
• odolný nárazům a vibracím
• certifikován pro MIL-STD-810G:2008
• Mediatek osmijjádrový 64bitový procesor 1.5 GHz
• operační paměť 4 GB
• vnitřní paměť 64 GB s možností rozšíření microSDHC/SDXC kartou d
kapacitou až 128 GB.
• fotoaparát se snímačem SAMSUNG ISOCELL,
automatickým ostřením a LED bleskem
• čtečka otisku prstů
• NFC
• podpora pro nejrychlejší mobilní internet 4G/LTE
• rychlonabíjení baterie
• operační systém Android 7.0 Nougat
• Google GMS licence (certifikovaný telefon společností Google)
• 5.2“ dotykový Gorilla Glass 3 displej
• HD rozlišení displeje 1 280 * 720 bodů s automatickou regulací jasu
• IPS displej s 16.7 milióny barev a širokými pozorovacími úhly
• grafický chip Mali-T860
• záznam videa ve Full HD kvalitě
• Hybridní Dual SIM režim - dvě aktivní SIM karty v jednom telefonu
• 3G: 850/900/1 800/1 900 MHz (3G)
• 4G/LTE: 800/850/900/1 800/2 100/2 600 MHz (4G, Cat 4)
• WiFi/WiFi HotSpot
• Bluetooth 4.0 (BLE/Smart)
• GPS/A-GPS/GLONASS
• FM rádio
• podpora OTG (USB On The Go)
• E-kompas, senzor světla, přiblížení, G-senzor
• integrovaná vysokokapacitní baterie 3 000 mAh
• nabíjecí konektor USB Type-C
• rozměry 151 x 77 x 12 mm
• hmotnost 192 g (s baterií)

Obsah balení

• EVOLVEO StrongPhone G8,
vodotěsný odolný Android Octa Core smartphone
• 3.5 mm stereo sluchátka s hands-free
• 230 V USB nabíječka
• USB kabel, Type C
• uživatelský manuál

