Informacja prasowa

Stylowa seria powraca! Motorola moto x4 debiutuje w Polsce
Motorola moto x4 – długo wyczekiwany smartfon z najbardziej multimedialnej linii w portfolio marki
trafił do sprzedaży. Wyróżnia się unikalną i intuicyjną obsługą, inteligentnym oprogramowaniem,
najnowszymi rozwiązaniami w aparatach fotograficznych, wytrzymałością oraz pięknym
wzornictwem. Połączenie tych cech sprawia, że jest to smartfon inny niż wszystkie.

Moto x4 – wytrzymałość i piękno w jednym telefonie

Obudowa moto x4 została wykonana ze szkła i anodowanego aluminium. Jest nie tylko piękna,
ale także niesamowicie wytrzymała. Ekran pokryty został specjalnym szkłem Corning® Gorilla®,
który zwiększa odporność na zarysowania. Co jeszcze sprawia, że telefon dotrzyma kroku
najbardziej wymagającym użytkownikom i zniesie trudy każdego dnia? Certyfikat IP68
gwarantujący odporność na kurz, przypadkowe zalanie, zachlapanie, a nawet krótką kąpiel. Moto
x4 będzie dzielnym kompanem w każdych warunkach i to przez całą dobę. To za sprawą wydajnej
baterii 3000 mAh, która pozwoli na cały dzień intensywnego działania. Dołączona do zestawu
ładowarka TurboPower™ w zaledwie 15 minut dostarczy energii na 6 kolejnych godzin.
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Podwójnie dobra kamera
Połączenie dwóch aparatów 12 MP i 8 MP w tylnej kamerze z zaawansowanym
oprogramowaniem i technologią Autofocus Pixel, pozwala tworzyć profesjonalne zdjęcia, a
przedni aparat 16 MP z adaptacyjnym trybem słabego oświetlenia i nową funkcją
Panoramicznego Selfie umożliwia robienie autoportretów na zupełnie nowy sposób.
Dwa aparaty to podwójna ostrość. Współdziałają, tworząc najwyższej jakości zdjęcia. Można do
nich dodać także efekt rozmycia tła lub pierwszego planu, a także uchwycić prawdziwą głębię
ostrości. Bogate oprogramowanie, w tym Tryb Profesjonalny, pozwalają na selektywne
ustawienie wybranych parametrów np. balansu bieli, casu otwarcia migawki, czułości ISO,
kompensacji ekspozycji i ostrości tak, by każda fotografia wyglądała, jak spod ręki eksperta.
Ale aparat w moto x4 to nie tylko dobre zdjęcia. Dzięki inteligentnej funkcji wykrywania punktów
orientacyjnych, aparat pełni także funkcję okna na świat i umożliwia zarówno skanowanie
wizytówek, jak i animowanie selfie przy użyciu Filtrów Twarzy.
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Najlepsza rozrywka w smartfonie
Co jest gwarancją doskonałej rozrywki na smartfonach? Czysty obraz i dźwięk. Moto x4 zapewnia
to, co najlepsze. Wyposażona w 5,2” ekran Full HD wykonany w technice IPS o szerokich kątach
widzenia i dużym zagęszczeniu pikseli na poziomie 424 PPI oferuje imponujący obraz, któremu
towarzyszy niesamowity dźwięk, pochodzący aż z 4 różnych źródeł. Z kolei możliwości
multimedialne to zasługa wydajnego urządzenia, napędzanego 8-rdzeniowym procesorem
Qualcomm® Snapdragon™ 630 2.2 GHz z układem graficznym Adreno 508 GPU 650 MHz oraz
3GB pamięci operacyjnej RAM.
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Jeszcze prostsze życie
Intuicyjne i wygodne korzystanie z telefonu? Tylko z Gestami Moto. Wystarczy raz z nich
skorzystać, by na zawsze zapomnieć o tradycyjnie uruchamianych funkcjach smartfona. W moto
x4 można włączyć aparat dwukrotnym obrotem nadgarstka lub uruchomić latarkę potrząsając
dłonią w geście „siekania”. Z kolei Wyświetlacz Moto zapewnia łatwy dostęp do wiadomości. Nie
trzeba odblokowywać ekranu, by być na bieżąco i przy tym szybko oraz przede wszystkim
dyskretnie przeglądać powiadomienia, a także niemal niezauważalnie odpowiadać na te
najpilniejsze.

Bezpieczeństwo danych na najwyższym poziomie
Moto Key to nowe rozwiązanie oferowane przez firmę Motorola, pozwalające na jeszcze wyższą
ochronę podczas korzystania z sieci poprzez zapisywanie haseł do stron internetowych przy
wykorzystaniu czytnika linii papilarnych. Skaner linii nie tylko umożliwia korzystanie z funkcji Moto
Key, ale też pozwala odblokować komputer, smartfon, dokonać autoryzacji płatności, czy
zalogować się do wybranych aplikacji i witryn internetowych także na komputerze czy tablecie.
To jeszcze nie wszystko. W nowej Motoroli, czytnik może zastąpić przyciski ekranowe i służyć do
nawigacji. Wystarczy przesunąć palec w lewo, aby wrócić do ostatniego ekranu, w prawo – by
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uzyskać dostęp do ostatnio otwieranych aplikacji, nacisnąć aby przejść do strony głównej lub
przytrzymać chwilę dłużej w celu zablokowania ekranu.

Ceny i dostępność
Smartfon moto x4 jest dostępny w dwóch stylowych kolorach Super Black i Sterling Blue w cenie
1799 zł.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.motorolapolska.pl

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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