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Naplň svoju slobodu s úžasnou batériou a systémom troch fotoaparátov 
smartfónu moto g8 power lite 

 
Získajte viac ako dva dni energie1 s masívnou batériou, užite si ultra-plynulý výkon a urobte si vynikajúce fotografie 
od ultra-blízkeho k ultra-širokouhlému obrazu pomocou profesionálneho systému troch fotoaparátov s novým 
smartfónom Motorola, spoznajte moto g8 power lite.  
 
Úplne nový moto g8 power lite má pôsobivú 5,000 mAh batériu navrhnutú tak, aby vydržala tri dni na jediné 
nabitie1  bez nutnosti zastavenia a dobitia.2 Streamujte pesničky 100 hodín, alebo 19 hodín pozerajte najnovšie 
seriály a filmy - moto g8 power lite vám dodáva istotu, že máte k dispozícii výdrž batérie vždy, keď ju potrebujete 
najviac. 
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Zachytávajte jedinečné zábery s telefónom, ktorý má všestranne navrhnutý systém troch fotoaparátov. Systém 
troch fotoaparátov na moto g8 power lite vie v okamihu zachytiť ostrejšie fotky, úžasné zábery zblízka a nádherné 
portréty. Použite 16 MPx fotoaparát s bleskovým zaostrovaním pre vytvorenie ultra-rýchlych snímok, fotoaparát 
Macro Vision vám umožňuje priblížiť sa 4x bližšie k vášmu objektu ako normálny objektív a hrať sa s hĺbkou ostrosti 
pre jedinečné portréty.    
 
Všetok váš obľúbený obsah na moto g8 power lite bude vyzerať lepšie ako doteraz na úžasnom 6.5” Max Vision 
displeji. Prehliadajte, pozerajte, pracujte a hrajte sa bez oneskorení vďaka osemjadrovému procesoru a 4 GB 
pamäti RAM. Zariadenie má vstavané úložisko s kapacitou 64 GB pre vaše obľúbené aplikácie, hudbu, filmy 
a fotografie. Úložisko môžete jednoducho rozšíriť až o 256 GB3 pomocou slotu na kartu microSD.  
 
moto g8 power lite taktiež prichádza s našimi exkluzívnymi Moto Experiences a vodeodpudivým dizajnom.4 

 
Dostupnosť & cena 

moto g8 power lite bude na Slovensku dostupný v prvej polovici apríla. 
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Koniec 

Právne vylúčenie zodpovednosti 
 
1  Batéria musí byť značne vybitá; s postupným nabíjaním sa rýchlosť nabíjania spomaľuje. Nabíjačka sa na niektorých trhoch predáva 
samostatne. Všetky nároky na výdrž batérie sú približné a založené na priemernom užívateľovi testovanom v kombinovanom profile používania 
(ktorý zahŕňa použitie aj pohotovostný čas) za optimálnych sieťových podmienok. Skutočný výkon batérie sa bude líšiť a závisí od mnohých 
faktorov vrátane sily signálu, nastavení siete a zariadenia, teploty, stavu batérie a spôsobov používania. 

 
2 Všetky nároky na výdrž batérie sú približné a založené na priemernom užívateľovi testovanom v kombinovanom profile používania (ktorý 
zahŕňa použitie aj pohotovostný čas) za optimálnych sieťových podmienok. Skutočný výkon  
 
 
batérie sa bude líšiť a závisí od mnohých faktorov vrátane sily signálu, nastavení siete a zariadenia, teploty, stavu batérie a spôsobov používania.  
 
3 Podporuje až 256 GB karty microSD (predáva sa osobitne). Karta nemusí akceptovať obsah s obmedzeniami DRM. 
 

4 Pokročilá konštrukcia odpudzujúca vodu vytvára bariéru, ktorá pomáha chrániť pred miernym vystavením vode, ako sú náhodné úniky, 
postriekanie alebo ľahký dážď. Nie je navrhnutá tak, aby bola ponorená do vody alebo vystavená tlakovej vode alebo iným tekutinám; Nie je 
vodotesná. 
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MOTOROLA, štylizované logo M, skupina MOTO a skupina značiek MOTO sú ochranné známky spoločnosti Motorola Trademark Holdings, LLC. 
Qualcomm Snapdragon je produktom spoločnosti Qualcomm Technologies, Inc. a / alebo jej dcérskych spoločností. GOOGLE a ANDROID sú 
ochranné známky spoločnosti Google LLC. Vyrobené s technológiami Dolby na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby 
Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných 
vlastníkov. © 2020 Motorola Mobility LLC 

O spoločnosti Motorola 

Spoločnosť Motorola Mobility LLC bola získaná spoločnosťou Lenovo Group Holdings v roku 2015. Spoločnosť Motorola Mobility 
je 100% dcérska spoločnosť spoločnosti Lenovo a zodpovedá za navrhovanie a výrobu všetkých mobilných telefónov 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 zážitok z používania. 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. Lenovo ponúka tiež portfólio serverov a storage (ThinkSystem, ThinkAgile), 
ktoré vytvárajú bezpečný priestor a úložnú kapacitu pre spoločnosti.  Sledujte nás na LinkedIne, Facebooku, Twitteri, 
Instagrame, Weibo, prečítajte si najnovšie správy prostredníctvom našej stránky Storyhub, alebo navštívte našu stránku 
http://www. lenovo.com/ 

 

 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Flenovo%2F%3Ftr&data=02%7C01%7CMark.Shadle%40zenogroup.com%7C202839d303f04289eb1b08d5bbf9c6bd%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C636621603856599665&sdata=ODQUbiO91OLaooCPkjK3x880%2BALmd7wGA%2F10GfqeTkM%3D&reserved=0
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%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%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%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%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
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
http://www.lenovo.com/

