
TABELA SPECYFIKACJI

WYDAJNOŚĆ Procesor MediaTek Helio P35

System operacyjny Android™ 9

Pamięć 4 GB RAM 
64 GB pamięci2, możliwość rozszerzenia do 256 GB 
za pomocą karty microSD3

Karta SIM Jedna karta SIM (1 karta nanoSIM + 1 karta microSD), 
dwie karty SIM (2 karty nanoSIM + 1 karta microSD)

BATERIA Wielkość 5000 mAh

Ładowarka Szybka ładowarka 10 W

EKRAN Wielkość 6,5"

Rozdzielczość HD+ (720x1600) 269ppi

Współczynnik 
proporcji

Max Vision (20:9)

Współczynnik ekranu 
do obudowy

Obszar aktywny (panel dotykowy) (AA-TP) 87%

DESIGN Wymiary 164,94 x 75,76 x 9,2 mm; Około 200 g

Ochrona przed 
wilgocią

Model z hydrofobową powłoką1

Czytnik linii 
papilarnych

Z tyłu

Kolory Royal Blue (granatowy), Arctic Blue (niebieski)

APARATY Tylny aparat 16 Mpx (f/2,0, 1,0 µm) 
makro 2 Mpx (f/2,4, 1,75 µm)  
czujnik głębi 2 Mpx (f/2,4, 1,75 µm)

Przedni aparat 8 Mpx (1,12 µm, f/2,0) 

AUDIO Głośniki Głośnik z tyłu 

Gniazdo 
słuchawkowe

Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

Radio FM Tak

ULEPSZENIA Gesty Moto Obróć, aby włączyć aparat, potrząśnij dwukrotnie, 
aby włączyć latarkę

ŁĄCZNOŚĆ USB Port microUSB (USB 2.0)

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

Bluetooth Bluetooth 4.2

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. Android jest znakiem towarowym firmy Google LLC. Wszelkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. ©2020 Motorola Mobility LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Smartfon moto g8 power lite został zaprojektowany 
i wyprodukowany przez spółkę/dla spółki Motorola Mobility, podmiotu zależnego stanowiącego w całości własność Lenovo.
1 Powłoka hydrofobowa stanowi barierę chroniącą przed średnio intensywnym działaniem wody, takim jak przypadkowe zalanie, zachlapanie czy lekki deszcz. Telefon nie został zaprojektowany do zanurzania w wodzie lub poddawania go działaniu wody lub innych cieczy pod 
ciśnieniem; jakość powłoki może z czasem się pogorszyć. Nie jest wodoszczelny. 2 Pamięć dostępna dla użytkownika jest mniejsza z uwagi na zainstalowane oprogramowanie i może się zmienić bez powiadomienia w wyniku jego aktualizacji. 3 Obsługa do 256 GB na karcie 
microSD (sprzedawana oddzielnie). Karta może nie akceptować zawartości z ochroną DRM.


