
TABELA SPECYFIKACJI

Niektóre opcje, funkcje i dane techniczne produktu zależą od sieci. Korzystanie z nich może podlegać dodatkowym warunkom i opłatom. Mogą one również ulec zmianie bez powiadomienia. MOTOROLA i stylizowane logo M są zarejestrowanymi znakami towarowymi spółki 
Motorola Trademark Holdings, LLC. Wszelkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. ©2020 Motorola Mobility LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
1 Obsługa kart microSD o pojemności do 512 GB, karty microSD sprzedawane oddzielnie. Przeniesienie na kartę treści z ochroną DRM może okazać się niemożliwe. 2 Bateria musi być znacznie rozładowana. Szybkość ładowania maleje wraz z jego postępem. Dane dotyczące czasu 
pracy baterii są przybliżone i zostały określone na podstawie profilu standardowego użytkownika korzystającego z telefonu do różnych celów. Profil ten dotyczy urządzeń pracujących w warunkach optymalnego połączenia z siecią i obejmuje zarówno czas użytkowania, jak i czas 
gotowości. Rzeczywista wydajność baterii może być inna i zależy od wielu czynników, takich jak siła sygnału, konfiguracja sieci i urządzenia, temperatura, stan baterii i sposoby korzystania z telefonu. 3 Powłoka hydrofobowa stanowi barierę chroniącą przed średnio intensywnym 
działaniem wody, takim jak przypadkowe zalanie, zachlapanie, pot czy lekki deszcz. Telefon nie został zaprojektowany do zanurzania w wodzie lub poddawania go działaniu wody lub innych cieczy pod ciśnieniem. Nie jest wodoszczelny.

WYDAJNOŚĆ

Procesor Procesor mobilny Qualcomm® Snapdragon™ 665

System operacyjny Android™ 10

Pamięć
4 GB RAM 
64 GB miejsca na dane, możliwość rozszerzenia do 512 GB za pomocą karty 
microSD1

Karta SIM Dwie karty nanoSIM (2 karty nanoSIM/1 karta nanoSIM + 1 karta microSD)

BATERIA
Wielkość 4000 mAh

Ładowarka Szybka ładowarka 10 W
Czas pracy na baterii do 40 godzin działania po jednokrotnym naładowaniu2

WYŚWIETLACZ

Wielkość 6.4”
Rozdzielczość HD+ 

Współczynnik 
proporcji Max Vision (19,5:9)

Współczynnik ekranu 
do obudowy 87%

DESIGN

Wymiary i waga 161.27 x 75.8 x 8,95 mm; 188.3 g

Ochrona przed 
wilgocią Model z hydrofobową powłoką (IPX2)3

FPS Tylny

Kolory Neon Blue (niebieski), Pearl White (biały)

APARATY
Tylny

16 Mpx (f/1,7, 1,12 µm), laserowy autofocus 
2 Mpx (f/2,2, 1,75 µm) makro – min. odległość ustawiania ostrości 2 cm 
8 Mpx (f/2,2, 1,12 µm), obiektyw ultraszerokokątny 118° 

Przedni 8 Mpx (1,12 µm, f/2,0) 

DŹWIĘK
Głośniki Głośnik na dole z systemem Smart PA 
Radio FM Tak (oprócz Francji)

OBSŁUGA
Gesty Moto

Podnieś, aby odblokować, Sterowanie multimediami, Zrzut ekranu za pomocą 
trzech palców, Edytor zrzutów ekranu, Obróć, aby uruchomić aparat, Potrząśnij 
dwukrotnie, aby włączyć latarkę, Podnieś, aby wyciszyć, Połóż ekranem w dół, 
aby włączyć funkcję „nie przeszkadzać”, Podnieś, aby wyciszyć dzwonek

Wyświetlacz Moto Uważny ekran, Szybkie akcje, Miernik baterii, Podgląd powiadomień, Sterowanie 
muzyką

ŁĄCZNOŚĆ
USB Tak, Type-C

Wi-Fi Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, hotspot Wi-Fi

Bluetooth Bluetooth® 5.0


