Informacja prasowa

Motorola inwestuje w smartfony dla każdego
Wyjątkowa oferta moto g – smartfony ze słuchawkami w cenie, na którą każdy może sobie
pozwolić
Jak wygląda idealny smartfon? Taka definicja nie istnieje, ale istnieją funkcje w telefonach, które
cenią sobie użytkownicy bez względu na szerokość geograficzną. Jesteśmy w stanie zapłacić
więcej za nowy telefon, pod warunkiem, że będzie posiadał pożądane przez nas cechy. Wydajna
bateria, płynne działanie, lepsze aparaty fotograficzne, metalowa obudowa, czy dobrej jakości
ekran należą do grupy funkcji premium, ważnych dla każdego. Motorola kontynuuje rozwijanie
swojej najpopularniejszej rodziny produktów – moto g, tak by móc zaoferować najlepsze,
dostępne na rynku rozwiązania w cenie dostępnej dla większości z nas.
Rodzina produktów moto g powstała w 2013 roku i przez zaledwie 4 lata zyskała uznanie
konsumentów na całym świecie. Motorola wierzy, że każdy zasługuje na to, by mieć dostęp do
mobilnego internetu, dlatego stworzyła telefon, który wprowadzi konsumentów do świata online
w zdecydowanie niższej cenie, niż oferowali to wówczas konkurenci. Zaledwie pół roku od
premiery, moto g 1.gen., stała się najlepiej sprzedającym smartfonem Motoroli, a seria z
powodzeniem była rozwijana w kolejnych latach. Polscy użytkownicy pokochali smartfony od 3.
generacji, bo władnie wtedy marka Motorola pojawiła się ponownie na naszym rodzimym rynku i
podobnie jak i za oceanem, szybko zadomowiła się będąc obecnie jednym z najlepiej
sprzedających się linii produktowych marki.
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Polacy docenili smartfony moto g za atrakcyjny design, bardzo dobrą jakość wykonania, niemalże
czysty system operacyjny Android pozwalający na dopasowanie interfejsu użytkownika do
własnych preferencji, a także za znakomity stosunek jakości do ceny. Amerykańska marka
postawiła poprzeczkę bardzo wysoko i każdą kolejną generacją telefonów moto g, stara się
zaoferować jak najwięcej przydatnych funkcji w cenie dostępnej dla każdego.

Smartfony moto g (1.gen) oraz moto g5S plus

Edycja specjalna moto g – dla najbardziej wymagających
Edycja specjalna kultowej serii moto g została stworzona dla bezkompromisowych użytkowników,
którzy korzystają ze swoich smartfonów niemal 24h na dobę i to w bardzo wszechstronny sposób.
To fani multimedialnej rozrywki i robienia zdjęć, a jednocześnie także osoby, które aktywnie
korzystają z mediów społecznościowych, szukają informacji, pozostają w stałym kontakcie
mailowym i są na bieżąco ze wszystkimi newsami z ulubionych stron, blogów i kanałów YouTube.
Tacy użytkownicy nie wyobrażają sobie życia bez smartfona, który już dawno przestał być dla
nich po prostu telefonem. Jest on narzędziem do wyrażania siebie i stałego kontaktu z
otaczającym światem.
Smartfony moto g5S i moto g5S plus wykorzystują wszystkie najmocniejsze cechy piątej generacji
tych kultowych już urządzeń i oferują coś jeszcze tak, by zadowolić wymagające osoby, które nie
mają potrzeby posiadania flagowców, ale nie chcą rezygnować z dostępu do funkcji premium.
Edycja specjalna moto g została wyposażona w pełni metalową obudowę, większą przekątną
ekranu oraz ładowarkę TurboPower™ w zestawie. Smartfony robią świetne zdjęcia, niemal od
razu gotowe, by dzielić się nimi na Instagramie, czy Facebooku, a bateria 3000 mAh gwarantuje
spokój ducha oraz to, że moto g sprostają wszystkim, stawianym przed nimi zadaniom - od świtu,
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do zmierzchu. To wszystko w połączeniu z atrakcyjnym wzornictwem oraz wykończeniem w
najbardziej modnych kolorach - Lunar Gray lub Fine Gold.
Moto g5S została wyposażona w ekran o przekątnej 5.2", aparat główny 16 MP z autofokusem z
detekcją fazy (PDAF) oraz szerokokątną kamerką do selfie 5 MP. Z kolei moto g5S to model dla
miłośników większych wyświetlaczy i najlepszych w swojej klasie możliwości fotograficznych.
Smartfon z ekranem 5.5" posiada system dwóch tylnych aparatów 13MP z przysłoną f/2.0 i
edytorem głębi. Funkcja selektywnego ustawienia ostrości, bieli, czerni lub tryb wymiany tła
zupełnie zmieniają oblicza fotografii i pozwalają dostosować efekt do swoich oczekiwań i robić
jeszcze lepsze zdjęcia na co dzień.

Moto g – wszystko co najważniejsze dostępne dla każdego
Dla wielu użytkowników to właśnie niezawodność, płynność działania oraz możliwość swobodnej
personalizacji wyglądu interfejsu urządzenia jest najważniejsze w codziennym użytkowaniu
smartfonów. Jak najdłuższe działanie na jednym ładowaniu baterii, kontakt z najbliższymi w
dowolnym miejscu i czasie, a także swobodny dostęp do mobilnego internetu, w tym portali
społecznościowych jest wszystkim tym, czego oczekują od swojego telefonu. I właśnie dla takich
osób została stworzona moto g5. Motorola rozumie zróżnicowane potrzeby swoich klientów i wie,
że nie każdy potrzebuje flagowca, ale nie chce przy tym rezygnować z dobrej jakości wykonania,
czy sprawdzonych parametrów. Smartfony moto g5 i moto g5 plus wyróżniają się doskonałym
stosunkiem jakości do ceny i oferują przy tym funkcje urządzeń z półki premium. Ekrany Full HD,
bateria pozwalająca na cały dzień intensywnego korzystania, Gesty Moto, Inteligentny
Wyświetlacz, czytnik linii papilarnych, zaawansowane aparaty fotograficzne z dedykowanym
oprogramowaniem oraz niemalże czysty system operacyjny Android 7.0 składają się na jedne z
najlepszych smartfonów dostępnych na rynku.
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Smartfony moto g w zestawie ze słuchawkami motorola pulse 2
Od 15 listopada 2017 r. w największych sieciach handlowych: RTV Euro AGD, Media Markt,
Saturn, Media Expert, Neonet, Komputronik i X-kom, rusza świąteczna promocja na smartfony z
linii moto g5. Telefony będą dostępne w specjalnych zestawach ze słuchawkami motorola pulse
2 w prezencie.
Moto g5 2GB będzie dostępna w cenie 749 zł, moto g 5 3GB w cenie 799 zł, a moto g5 Plus w cenie
1199 zł.
Moto g5S będzie dostępna w cenie 999 zł, a moto g5S plus w cenie 1299 zł.
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Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://motorolapolska.pl/helloprezent/

O firmie Motorola
Firma Motorola Mobility LLC została przejęta przez Lenovo Group Holdings w 2015 r. Motorola
Mobility jest podmiotem w pełni zależnym Lenovo, który projektuje i produkuje wszystkie telefony
komórkowe marki Moto.
O firmie Lenovo
Firma Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) — firma z globalnej listy Fortune 500 o obrotach
sięgających 43 miliardów USD — jest liderem w dziedzinie innowacyjnych technologii dla
użytkowników indywidualnych i biznesowych oraz dla dużych przedsiębiorstw. Nasza oferta
bezpiecznych produktów i usług o wysokiej jakości obejmuje komputery osobiste (w tym
legendarną markę Think i urządzenia Yoga działające w różnych trybach), stacje robocze,
serwery, pamięć masową, inteligentne telewizory, a także produkty mobilne, takie jak smartfony
(w tym marki Motorola), tablety i aplikacje. Zapraszamy do dołączenia do nas w serwisie LinkedIn,
obserwowania nas na Facebooku lub Twitterze (@Lenovo) oraz wizyty w witrynie internetowej
www.lenovo.com
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