
UDĚLEJTE 
DOJEM NA 
OKOLÍ

Displej 5”, IPS, HD

Hlavní 
fotoaparát

5MP objektiv s automatickým ostřením a diodovým 
bleskem

Přední 
fotoaparát

2MP objektiv s pevným ohniskem

Procesor Čtyřjádrový, 1,3 GHz, MT6580

Úložiště 8 GB

Paměť 1 GB

Baterie 2 000 mAh, neměnitelná 
Doba hovoru: 2G 10 hodin / 3G 5 hodin  
Pohotovostní režim: 2G 285 hodin / 3G 350 hodin 

Rozměry 145 × 72 × 9,8 mm

Hmotnost 165 g s baterií  

Síť HSPA+/WCDMA 
[EU / AAP] 2 100 MHz(B1), 900(B8) 
[PA] 1900 MHz(B2), AWS(B4), 850 MHz(B5)

GSM/GPRS/EDGE 
850 MHz / 1 900 MHz / 900 MHz / 1 800 MHz

HSDPA/HSUPA až 21 M / 5,76 Mb/s

Možnosti 
připojení

Wi-Fi 802.11 b/g/n 
Bluetooth 4.0 s LE 
GPS/AGPS 
Slot Micro SD, Micro USB, 3,5mm konektor pro sluchátka

Snímače Světelný snímač, snímač přetížení, snímač přiblížení

SIM Dvě karty micro SIM

Operační 
systém

Android 6,0

Uživatelské 
rozhraní

Acer Liquid UI 

Zábava Rádio FM 

Produktivita Správce souborů 

Funkce Acer Care Center

Speciální funkce Acer BluelightShield ™

*  Konkrétní jednotka produktu a kapacita se liší podle dostupnosti na trhu. Uživatel má k dispozici menší 
úložný prostor vzhledem k prostoru, který zabírá software telefonu. Tento úložný prostor se liší v závislosti na 
aktualizacích softwaru a používání aplikací. 

** měření výdrže baterie se provádí v kontrolovaných laboratorních podmínkách. Skutečná výdrž se může lišit.

Všechny obrázky jsou určeny pro marketingové účely a nezachycují žádné technické vlastnosti výrobku. 
Název a logo Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. Používání názvu a loga Bluetooth 
společností Acer Inc. je stanoveno licencí. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem 
příslušných společností. Google, Google Play a Android jsou ochrannými známkami společnosti Google Inc. 
Robot Android je reprodukován nebo upravován na základě díla vytvořeného a sdíleného společností Google 
a používán podle podmínek uvedených v licenci Creative Commons 3.0 Attribution License. Obrázky slouží 
pouze pro ilustraci.

Zakřivené sklo Širokoúhlý displej IPS 5" HD



BlueLightShield™
Technologie BlueLightShield™ snižuje expozici 
modrému světlu, které může být škodlivé, seřízením 
jasu a barevného odstínu.

Displej IPS s širokým 
pozorovacím úhlem
Barvy jsou stále věrné bez ohledu na to, z jakého úhlu 
se na displej díváte.

Toto jsou konečné právní zprávy, které musí pocházet z adresy: 
http://psp.acer.com.tw/PSS/index.html.
V případě potřeby přidejte řádky 

Stylové elegantní designy 
Nadčasová matně černá povrchová úprava a bílá 
pouzdra zaručují, že nikdy nevyjdete z módy.Tělo se zakřiveným sklem

Zjednodušené tělo hladší na dotek díky sklu 2,5D.


