ASUS ZenFone Live L1 černý

Vaše cena s DPH: 2.990 CZK

Větší porce displeje
Větší displej telefonu bez oběti v podobě pohodlného držení a ovládání telefonu? Díky minimálním rámečkům se 5,5“
Full View displej vměstná do těla, běžně užívaného telefony s až o půl palce menšími obrazovkami.
Výsledkem je poměr displeje ku ploše přední strany telefonu neuvěřitelných 88,2%. Poměr stran 18 : 9 je ideální pro
sledování videí, hraní her, i procházení webu. Bude dost místa i na dvě aplikace vedle sebe.
Baterie na celý den
Velká kapacita baterie 3 000 mAh hodin zajsití dostatek energie až na dva dny užívání. Podrží vás i při náročnějších
grafických úkonech jako je hraní her, či sledování videí ve vysokém rozlišení.
Čtyřjádrový procesor Snapdragon 425 spolu s 2 GB RAM zajistí rychlé načítání a poradí si i se složitými výpočetními
operacemi při digitální zábavě. Plynulé fungování Androidu Oreo s nástavbou Asus Zen UI 5 je přirozené.
Zachyťte krásy každého dne
Precizní 13 Mpx fotaparát s 0,2 f clonou je díky bleskovému 0,3 s ostření stále připraven zvěčnit neopakovatelné
okamžiky vašeho života.
Staňte se fotografem s režimy panorama, či časosběr.
Přední 5 MPx kamera se postará o kvalitní selfie snímky díky Beauty módu, který vyretušuje všechny případné a tolik
nechtěné nedostatky, dobarví tón kůže a mnohé další úpravy pro dokonalá selfíčka.
Zabezpečení v novém
Rozeznávání obličeje je funkce, která vám bude nápomocná při každodenním používání.
Zprávy a notifikace se zobrazí až po odemčení telefonu, čímž je zajištěno maximální soukromí.
Pro vaše data slouží 16 GB úložiště s možností rozšířit uložiště o paměťovou kartu až do neuvěřitelných 2 TB!
Dvě SIMky i microSD
Plnohodnotný Dual SIM slot umožní současné požívání dvou SIM karet spolu s paměťovou kartou microSD.
Nemusíte se tedy rozhodovat co je pro vás důležitější, jestli více místa nebo další SIM karta.
Zařízení pochází z oficiální české distribuce s plnou podporou autorizovaného servisu na dva roky. Menu v českém
jazyce.
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