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Odneste si to najlepšie z každého okamihu s novým moto e6s 

 

Využite každý deň na maximum vďaka duálnemu kamerovému systému, ktorý je špičkou vo svojej triede 

a ultraplynulému výkonu. Spoznajte najnovší prírastok do našej rodiny moto e, moto e6s, nové zariadenie Motorola, 

ktoré ponúka všetko, čo užívatelia potrebujú, za cenu, ktorú majú radi.  

 

S moto e6s, teraz môžete pomocou systému duálnych kamier snímať vynikajúce fotografie v profesionálnej kvalite. 

Použite 13 MPx fotoaparát s ultra-rýchlym zaostrením, nasnímajte svoje najkreatívnejšie fotografie a skombinujte 

ho so snímačom hĺbky pre rozmazané pozadie a krásne portréty. 

 

Ukážte obsah, ktorý nasnímate, na nádhernom 6,1 ”displeji Max Vision. Teraz budete mať široký pohľad, ktorý 

oživí vaše obľúbené filmy, seriály a hry tak ako nikdy predtým - a pritom sa vám pohodlne zmestí do ruky.  

 

Teraz je ešte ľahšie získať rýchly a ľahký prístup k svojmu zariadeniu pomocou čítačky odtlačkov prstov 

umiestnenej pohodlne a diskrétne na zadnej časti telefónu. Akonáhle ho odomknete, vďaka ultraplynulému 

osemjadrovému procesoru s frekvenciou 2,0 GHz nepocítite žiadne oneskorenie. Moto e6s bude reagovať na každý 

dotyk, klepnutie a potiahnutie prstom, takže sa môžete dostať priamo k dobrým veciam a vedieť, že všetko bude 

fungovať hladko. S 32 GB vstavaného úložiska, máte množstvo miesta pre fotografie, pesničky a filmy a navyše ho 

môžete rozšíriť až o 256 GB pomocou slotu¹ na kartu microSD. 

 

Akokoľvek sa rozhodnete stráviť svoj deň, nikdy nedovoľte škvrnám alebo pošpliechaniu, aby vám stáli v ceste pri 

zábave. Či sa už chystáte na drink alebo si idete zabehať, vodeodpudivý dizajn² váš telefón dôkladne ochráni. 
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Dostupnosť & cena 

moto e6s bude k dispozícii v nadchádzajúcich týždňoch vo vybraných krajinách Latinskej Ameriky, Európy a Ázie. 

Pre všetky informácie a špecifikácie navštívte našu webstránku alebo kontaktujte miestnu PR agentúru. 

Kontakt pre médiá: 
Vladimír Pabiš 
SKPR Strategies 
Tel.: 00421911202071 
E-mail: vlado@skpr 
 

Právne vylúčenie zodpovednosti 

 
¹ Podporuje až 256 GB karty microSD, karty microSD sa predávajú samostatne. Obsah s obmedzeniami DRM sa nemusí dať presunúť na kartu. 

 

² Pokroková vodoodpudivá konštrukcia vytvára bariéru, ktorá pomáha chrániť pred miernym vystavením vode, napríklad pred náhodným 

rozliatím, postriekaním alebo ľahkým dažďom. Nie je navrhnutá tak, aby bolo zariadenie ponorené do vody alebo vystavené tlakovej vode alebo 
iným tekutinám; Nie je vodotesná. 

 

 
Niektoré funkcie, funkčnosť a špecifikácie produktu môžu závisieť od siete a môžu podliehať ďalším zmluvným podmienkam a poplatkom. 

MOTOROLA, štylizované logo M, MOTO a rodina značiek MOTO sú obchodnými známkami Motorola Trademark Holdings, LLC. Qualcomm 
Snapdragon je produktom Qualcomm Technologies, Inc. a/alebo jeho dcérskych spoločností. Qualcomm a Snapdragon sú ochrannými známkami 

Qualcomm Incorporated, ktoré sú registrované v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Android je ochranná známka spoločnosti Google LLC. © 

2019 Motorola Mobility LLC. Všetky práva vyhradené. 

O spoločnosti Motorola 

Spoločnosť Motorola Mobility LLC získala spoločnosť Lenovo Group Holdings v roku 2015. Spoločnosť Motorola Mobility je 100% dcérska 

spoločnosť spoločnosti Lenovo a zodpovedá za navrhovanie a výrobu všetkých mobilných telefónov značkových značiek Moto a Motorola. 

O spoločnosti Lenovo 

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) je spoločnosť Fortune Global 500 v hodnote 45 miliárd dolárov a svetový líder v oblasti technológií na 

podporu inteligentnej transformácie prostredníctvom inteligentných zariadení a infraštruktúry, ktoré vytvárajú najlepší užívateľský zážitok. 
Spoločnosť Lenovo vyrába jedno z najširších portfólií prepojených produktov na svete vrátane smartfónov (Motorola), tabletov, počítačov 

(ThinkPad, Yoga, Lenovo Legion) a pracovných staníc, ako aj zariadení AR / VR a inteligentných riešení pre domácnosti a kancelárie. Riešenia 

dátových centier spoločnosti Lenovo (ThinkSystem, ThinkAgile) vytvárajú kapacitu a výpočtový výkon pre pripojenia, ktoré menia obchod a 
spoločnosť. Spoločnosť Lenovo sa snaží inšpirovať odlišnosť vo všetkých a vybudovať inteligentnejšiu budúcnosť, v ktorej všetci prosperujú. 

Sledujte nás na LinkedIne, Facebooku, Twitteri, Instagrame, Weibo, prečítajte si najnovšie správy prostredníctvom našej stránky cez náš 

Storyhub, alebo navštívte našu stránku http://www. lenovo.com/  

 

https://www.motorola.com/sk/sk/home
%20LinkedIn
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flenovo%2F&data=02%7C01%7CMark.Shadle%40zenogroup.com%7C202839d303f04289eb1b08d5bbf9c6bd%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C636621603856609670&sdata=NQdborxe35%2FSdFigEEkQfHhumNDpGQp327K1z%2F6LK2I%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flenovo&data=02%7C01%7CMark.Shadle%40zenogroup.com%7C202839d303f04289eb1b08d5bbf9c6bd%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C636621603856619680&sdata=xhM%2BmgKMDufFy%2BzSaAG3vBZig4BAZtbJfYVfK0%2BR3xg%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Flenovo%2F%3Fhl%3Den&data=02%7C01%7CMark.Shadle%40zenogroup.com%7C202839d303f04289eb1b08d5bbf9c6bd%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C636621603856619680&sdata=Ic7Cc5F8zGRT0q3kXRH%2BKm3dTjFi5NcQ6iwFbNkYbbk%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fweibo.com%2Flenovo&data=02%7C01%7CMark.Shadle%40zenogroup.com%7C202839d303f04289eb1b08d5bbf9c6bd%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C636621603856629685&sdata=eNS%2B%2BjLElg2XJ9fqH0ruQoOLosjuhfEwsT3EP1moJS8%3D&reserved=0
%20Storyhub
%20Storyhub

