Informacja prasowa

Rusza przedsprzedaż nowego smartfona Motorola Moto Z 2 Play
Motorola wprowadza na rynek nowy produkt z innowacyjnej, flagowej linii Moto Z. Od 17 lipca
2017 roku można składać zamówienia na najnowszy modułowy smartfon - Moto Z2 Play. W
przedsprzedaży można skorzystać z promocyjnej oferty na zestaw z modułem baterii Incipio
offGRID PowerPack. Wysyłka nowych telefonów rozpocznie się 18 sierpnia 2017 roku.
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Moto Z2 Play - jeszcze lepsza wydajność w smuklejszej obudowie
Druga generacja Moto Z Play to jeszcze smuklejszy, lżejszy i szybszy smartfon, który dopasuje
się do twojego stylu życia i dotrzyma ci kroku w każdej sytuacji. O to, by wszystko szło gładko
zadba 8-rdzeniowy procesor Qualcomm® Snapdragon™ 626 z 4GB pamięci RAM oraz
najnowszy system operacyjny Android™ 7.1.1 Nougat. Bądź online 24 godziny na dobę, korzystaj
ze swoich ulubionych aplikacji, rób zdjęcia, nagrywaj filmy i dziel się nimi z najbliższymi w
serwisach społecznościowych. Dzięki wydajnej baterii i funkcji szybkiego ładowania
TurboPower™ łatwo zapomnisz o tym, czym jest rozładowana bateria i będziesz cieszyć się
swoim nowym smartfonem od świtu do zmierzchu.

Jeszcze lepszy widok na to, co najważniejsze
Druga generacja Moto Z Play to świetny 5.5" wyświetlacz Full HD Super AMOLED dostarczający
nowe doświadczenia podczas odtwarzania wideo, przeglądania zdjęć i ulubionych stron
internetowych. W połączeniu z 64 GB wbudowanej pamięci oferuje mnóstwo miejsca na zdjęcia
i multimedia. A te będą wyróżniać się doskonałą jakością, ponieważ na pokładzie nowego
smartfona Motorola znalazł się 12MP aparat z technologią Dual Autofocus Pixel oraz laserowym
autofokusem, pozwalający fotografować także po zmroku. Rób jeszcze lepsze zdjęcia i wyglądaj
świetnie gdziekolwiek jesteś. Motorola Moto Z2 Play została zamknięta w stylowej, metalowej
obudowie typu unibody i jest wykończona w dwóch modnych kolorach do wyboru: Lunar Gray lub
Fine Gold.
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Jeszcze bardziej intuicyjna obsługa z funkcjami Moto
Ciesz się najlepszymi doświadczeniami poznając kultowe Udogodnienia Moto i zalety niemal
czystego Androida™. Poznaj inteligentny Wyświetlacz Moto pozwalający na dyskretne
sprawdzenie powiadomień i zachwyć
się funkcją Gestów Moto, które w
mgnieniu oka uruchomią najbardziej
przydatne funkcje tylko dzięki ruchowi
nadgarstka. Moto Z2 Play posiada też
czytnik linii papilarnych, który w
wygodny
sposób
zabezpiecza
smartfon i prywatne pliki przed
niepowołanym użyciem, a z drugiej
strony może posłużyć do autoryzacji
płatności lub dostępu do wybranych
aplikacji. Czytnik pełni też funkcję
wielofunkcyjnego
przycisku
nawigacyjnego zastępującego trzy
podstawowe klawisze ekranowe.

Jeszcze więcej za mniej
Użytkownicy, którzy skorzystają z promocyjnej oferty przedsprzedaży, otrzymają w zestawie
smartfon Motorola Moto Z2 Play, modułowe plecki Moto Style Shell, a także moduł baterii Incipio
offGRID o wartości 299 zł. To dopiero początek tego, co może zaoferować ci ekosystem Moto
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Mods. Rozwijaj wybrane funkcje smartfona i odkryj jego oblicze na nowo.

Ceny i dostępność
Smartfon Motorola Moto Z2 Play jest dostępny w przedsprzedaży w sugerowanej cenie detalicznej
1999 zł w sklepach: Media Markt, Saturn, RTVEuroAGD, Komputronik, X-kom, Neonet i Media
Expert w okresie od 17 lipca do 17 sierpnia 2017 r. Wysyłka przedsprzedażowych zamówień do
klientów rozpocznie się w dniu 18 sierpnia 2017 r.

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
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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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