Informacja prasowa

Moto Mod Polaroid Insta-Share - moduł do robienia, drukowania i
dzielenia się zdjęciami wprost ze smartfona
15 listopada 2017 r., Nowy moduł Moto Mod Polaroid Insta-Share błyskawicznie zmienia smartfon w
drukarkę zdjęć i pozwala na bieżąco dzielić się najlepszymi momentami. Smartfon moto z robi świetne
fotogafie i zapisuje je w pamięci, tak by mieć je zawsze pod ręką. Teraz pozwoli także dotknąć swoich
wspomnień, dzięki innowacji w dziedzinie natychmiastowego druku. Polaroid Insta-Share do moto z drukuje
zdjęcia w kilka sekund, aby można je było oglądać również poza ekranem telefonu.
Korzystanie z nowego modułu jest niezwykle proste. Wystarczy dołączyć go do urządzenia moto z i
nacisnąć przycisk, aby włączyć aparat, zrobić zdjęcie, a następnie wydrukować je bezpośrednio z telefonu.
Polaroid Insta-Share umożliwia drukowanie ulubionych fotografii z Facebooka, Instagrama i aplikacji
Zdjęcia Google.
Użytkownicy mogą wykazać się kreatywnością dostosowując zdjęcia za pomocą filtrów, ramek i tekstów.
Co więcej, na papierze Polaroid Premium ZINK® Zero-Ink® pozwala drukować piękne, odporne na
rozmazywanie zdjęcia w rozmiarze 2 x 3 cale (5,08 x 7,62 cm). Na samych wydrukach się jednak nie kończy
– zdjęcia można zachować w albumie lub dzięki specjalnej warstwie klejącej, przyczepić w dowolnym
miejscu i tworzyć pomysłowe kolaże. Polaroid Insta-Share to moduł, który uwieczni zarówno spontaniczną
wycieczkę ze znajomymi, jak i rodzinne święta, a także pomoże dzielić się wspomnieniami na pięknych
wydrukach.
Dostępność
Nowy moduł Moto Mod Polaroid Insta-Share będzie dostępny w Polsce w pierwszym kwartale 2018 roku.

Studio 111 | office@studio111.pl | +48 690 980 960 | Biuro: ul. Kochanowskiego 47 lok. 4 01-864 Warszawa
Siedziba spółki: ul. Tymienieckiego 25C lok. 376 90-350 Łódź

Informacja prasowa

Więcej informacji na
http://motorolapolska.pl

temat

produktów

Motorola

dostępnych

jest

na

stronie

Urządzenie zostało zaprojektowane i jest produkowane przez/dla Motorola Mobility — podmiot w pełni zależny Lenovo.
MOTOROLA, stylizowane logo M, MOTO oraz rodzina znaków MOTO są znakami towarowymi firmy Motorola
Trademark Holdings, LLC. Polaroid, logo Polaroid Classic Border i Polaroid Color Spectrum są znakami towarowymi
PLR IP Holdings, LLC. Wszystkie inne znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. © 2017 Motorola Mobility
LLC

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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