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Link do produktu: https://mirapolnext.pl/telefon-niteotools-titan-p-6297.html

TELEFON NITEOTOOLS TITAN
Cena

419,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

008203

Kod EAN

5902052866502

Producent

NITEO TOOLS

Opis produktu
Wodoodporność i pyłoszczelność
Certyfikat IP68 (International Protection), gdzie cyfra 6
gwarantuje pyłoszczelność urządzenia, a 8 (przy domkniętych
uszczelkach) zapewnia ochronę smartfona przed zanurzeniem.
Dzięki temu telefon może wytrzymać w wodzie 30 minut, w
głębokości nieprzekraczającej 3 metrów! IP68 gwarantuje więc
bezpieczeństwo zarówno podczas ekstremalnych wyczynów
czy też codziennej pracy, np. w warsztacie.

4-calowy ekran nie do zdarcia
Wyświetlacz z matrycą IPS wyposażono we wzmocnione szkło i
zamknięto w obudowie o wzmocnionej konstrukcji. Taka
ochrona zabezpiecza ekran przed zarysowaniem i uderzeniami.

Wydajność zamknięta w pancerniku
Wzmocniona konstrukcja urządzenia doskonale dopełnia jego
niezwykle wydajne wnętrze. Titan pracuje w oparciu o
czterordzeniowy procesor MediaTek o taktowaniu zegara 1.3
GHz, które wspierają 1 GB pamięci RAM. W urządzeniu
zastosowano technologię oszczędzania energii i optymalizację
systemu, które pozwolą wydłużyć czas pracy smartfona.

Uchwyć moment!
Spływ kajakiem ze znajomymi, samotna górska wycieczka czy
ekstremalny drift samochodowy to chwile, które warto nie
tylko zapamiętać, ale i uwiecznić. Dzięki głównej kamerze 5.0
Mpx z funkcją Autofocus i przedniej 0.3 Mpx zachowasz każdy
ekstremalny moment. Smartfon wyposażono w 8 GB pamięci
wewnętrznej, którą dodatkowo można powiększyć dzięki
czytnikowi kart pamięci microSD do 32 GB.

Android 6.0 Marshmallow
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Praca urządzenia pod kontrolą najnowszej wersji popularnego
systemu operacyjnego zapewni Ci nieograniczony dostęp do
gier oraz aplikacji, a także kontrolę nad ich dostępami. Oprócz
tego nowy Android umożliwia wybranie domyślnej
przeglądarki, tzw. dialera, kontrolę nad ustawieniami lokalizacji
i zaawansowane ustawienia dźwięków smartfona.

Dwie karty w jednym urządzeniu
Titan obsługuje dwie karty SIM, dzięki niezawodnej funkcji Dual
SIM. Funkcja ta pozwoli Ci na swobodne korzystanie z dwóch
numerów na jednym telefonie jednocześnie lub zapewni Ci
drugi slot, w którym zainstalujesz internet mobilny.

Producent
Wymiary
Procesor
Taktowanie procesora
Matryca
Wyświetlacz
Pamięć RAM
Pamięć wewnętrzna
Aparat główny
Aparat z przodu
Dual Sim
Wi-Fi
Bluetooth
Pojemność akumulatora
Czytnik kart microSD
System

TELEFON NITEOTOOLS TITAN
ŁADOWARKA SIECIOWA
KLUCZYK OTWIERAJĄCY POKRYWĘ AKUMULATORA
AKUMULATOR
ZESTAW SŁUCHAWKOWY
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ORYGINALNE OPAKOWANIE
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myPhone
136 x 75,7 x 16.3 mm
Quad-Core
1,3 GHz
IPS
4"
1 GB
8 GB
5 Mpix
0,3 Mpix
Tak
Tak
Tak
2300 mAh
do 32 GB
Android 6.0 Marshmallow

