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Smartfon Prestigio Muze D3
+ kod do Navitel Polska
Cena

519,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

007106

Kod producenta

PSP3530DUO

Producent

PRESTIGIO

Opis produktu
Potrójna lampa LED
Potrójna lampa błyskowa LED zapewnia idealne zdjęcia nawet
w nocy lub w słabych warunkach oświetleniowych. Twoje
zdjęcia zawsze będą idealne - poczuj się jak profesjonalny
fotograf!

Selfie na nowym poziomie
Przednia kamera 5MPX pozwoli Ci na zrobienie zdjęć selfie na
zupełnie innym poziomie. Rób idealne zdjęcia kiedy tylko
chcesz i nie martw się o nie uchwycenie najważniejszych chwil
- każde zdjęcie będzie ostre i wyraźne.

Więcej niż standrad
Ekran 5,3" to więcej niż standardowe ekrany 5" - pozwoli to na
dodatkową satyswakcję z oglądania filmów i zdjęć, grania w
gry lub czytania ebooków na ekranie z żywymi i realistycznymi
kolorami. Telefon ten może spokojnie zastąpić tablet lub nawet
podręczny komputer.

Unikatowy design
Smartfon ten jest ultracienki dzięki czemu wygodna obsługa
możliwa jest nawet jedną ręką. Dzięki swojej kompaktowej
budowie idealnie wpasuje się w każą kieszeń lub damską
torebkę.
Elegancki i dyskretny - jest to smartfon, który na pewno
wyróżni się spośród pozostałych urządzeń tego typu.

System Android
Z Androidem 5.0 Lolipop możesz cieszyć się wszystkimi
zaletami najnowszego systemu. Nowoczesny wygląd,
intuicyjność oraz wysoka wydajność uzupełnione są miliionami
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aplikacji dostępnymi w skleie Google Play
Bądź zawsze na czasie i ciesz się najnowszymi ulepszeniami!

Bez ograniczeń
Ciesz się wielozadaniowością poprzez przełączanie się między
uruchomionymi aplikacjami bez żadnych problemów - graj w
najnowsze gry 3D oraz oglądaj wideo w jakości Full HD przez
internet. Wszystko za sprawą potężnego czterordzeniowego
procesora 1.3GHz oraz 1GB RAMu - te dwa parametry
zapewniają płynną pracę bez żadnych zacięć niezależnie od
obciążenia.

Dual SIM
Dzięki dwóm kartom SIM wielozadaniowość tego urządzenia
jest na jeszcze wyższym poziomie. Ciesz się kontaktem z
wszystkimi Twoimi znajomymi niezależnie czy korzystają z
sieci tego samego operatora czy też nie. Dopasuj taryfy oraz
pakiety do swoich potrzeb nie ograniczając się tylko do jednej
sieci.

Kod do nawigacji Navitel PL w zestawie!
Korzystając z tej oferty otrzymujesz nie tylko sam oryginalny
zestaw ale również kod do aplikacji Navitel Navigator, dzięki
czemu uzyskasz pełen dostępn do mapy Polski oraz wszystkich
jej aktualizacji.

Informacje podstawowe
Zastosowanie
Fizyczne
Kolor
Waga [g]
Wysokość [mm]
Szerokość [mm]
Głębokość [mm]
Techniczne
Dual SIM
Procesor
UMTS
4G LTE
Transmisja danych

Maksymalna pojemność karty
Pamięć RAM
Pamięć wewnętrzna
Pamięć zewnętrzna
Złącza
Łączność bezprzewodowa
Sterowanie
Wyświetlacz
Rodzaj wyświetlacza
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Klasa standard
Czarny
165
148
74
8.3
Tak
1.30 GHz
Quad-core
tak
Nie
EDGE
GPRS
HSDPA
HSPA
HSPA+
HSUPA
WAP
WiFi
XHTML
Do 32 GB
1 GB
8 GB
Karta SDHC
microUSB
miniJack 3.5mm
Bluetooth v4.0
Boczny klawisz regulacji głośności
Ekran dotykowy
IPS
TFT

Przekątna ekranu [cal]
Rozdzielczość
Oprogramowanie
System operacyjny
Multimedia
Matryca aparatu głównego [MPix]
Matryca aparatu przedniego [MPix]
Radio
Funkcje
Moduł GPS
Rodzaj nawigacji
Funkcja głośnomówiąca
Bateria
Akumulator
Pojemność [mAh]

TELEFON PRESTIGIO MUZE D3 PSP3530DUO CZARNY
Ładowarka sieciowa
Kabel USB
Kod do nawigacji Navitel PL
Instrukcja obsługi
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5.3
1280x720
Android 5.0
13
5
Tak
tak
A-GPS
GPS
tak
Li-Ion
2500

