
myPhone Fun 9

Claim produktu (2-3 słowa)

Postaw na GO!

Krótki opis do 20 słów

myPhone Fun 9 to łatwy w obsłudze smartfon z ekranem o przekątnej 5,45’’ oraz czterordzeniowym

procesorem, LTE i czystym systemem Android 11 w lżejszym, szybszym i bezpieczniejszym wydaniu tj.

Go edition. Nowy system zapewnia fun oraz dostęp do społecznościówek i aplikacji w cenie, którą
pokochasz. Tyle wygrać!

Cechy główne, każda do 20 słów
Cecha Opis cechy Ikony Ewentualne

wytyczne do grafik

Główna

cecha

Panorami

czny

ekran

myPhone Fun 9 ma ekran IPS o

przekątnej 5,45”, dzięki czemu jest

poręczny i można obsługiwać go jedną
dłonią. Do zalet ekranu należy

panoramiczna proporcja 18x9, która

zapewnia jeszcze wygodniejsze

przeglądanie multimediów.

Ekran 5,45” (960x

480px) IPS,

18:9 Full screen

Główna

cecha

Niezły
aparat

Słitfocie, mordeczki, najsik zdjęcia i

pozy zwycięstwa - wszystko to

uchwycisz aparatem głównym 8 Mpx

oraz aparatem do selfie 2 Mpx.

8.0 Mpx AF + 0,3

Mpx, 2 Mpx

Główna

cecha

Zoptymali

zowana

moc

Turbo działanie myPhone Fun 9 z

czterordzeniowym procesorem

opartym o technologię ARM

Cortex-A53 oraz 2 GB pamięci RAM jest

możliwe! Mało tego, korzystanie z

aplikacji stanowi przyjemność dzięki

zoptymalizowanemu, lekkiemu

systemowi Android 11 Go edition.

Quad-Core
1.4 GHz, 2 GB
RAM

Główna

cecha

Android

11 Go

Ciesz się lżejszym, szybszym i

bezpieczniejszym wydaniem Androida

11 z certyfikacją GMS. System GO

edition pozbawiony zasobożernych

funkcji, działa płynnie i korzysta z

Android 11 (Go

edition)

GMS



dostosowanych aplikacji takich jak

YouTube GO, czy Google Maps GO.

Główna

cecha

Zawsze na

łączach

Bądź na bieżąco i czerp z życia

pełnymi garściami gdziekolwiek jesteś.

Przeglądarka internetowa, Asystent

Google, Facebook, Instagram, YouTube,

TikTok... są dostępne od ręki i bez

zamuły.

LTE

Główna

cecha

Mocna

bateria

Baw się życiem i nie martw się o ciągłe
ładowanie baterii. Działaj cały dzień na

pełnych obrotach aż do odcięcia.

2800 mAh

Cechy dodatkowe

Dodatkowa cecha Pamięć wewnętrzna 16 GB

Pamięć wewnętrzną można

rozszerzyć o dodatkowe 128 GB za

pomocą karty microSD.

Dodatkowa cecha Dual SIM

Oddziel komunikację z domem i

znajomymi. Korzystaj z dwóch

numerów dzięki DualSIM (dwa sloty

na karty nonoSIM).

Dodatkowa cecha GPS

Hulajka poniosła cię w nieznane? Taxi

jedzie drugie kółko? Moduł GPS

szybko i sprawnie poprowadzi Cię do

celu.

Dodatkowa cecha MP3, gniazdo słuchawkowe

Słuchaj MP3 oraz ulubionej audycji

radiowej gdziekolwiek jesteś. Po

prostu podłącz dowolne słuchawki.

Dodatkowa cecha Latarka LED

Wróć na dobre tory, bądź światłem

dla innych. Teraz to nie problem

Dodatkowa cecha Wi-Fi, BT 4.2

Wi-Fi pozwala łączyć się z internetem

wszędzie tam, gdzie jest dostępna

aktywna sieć, a Bluetooth

gwarantuje stabilną i

bezprzewodową łączność telefonu z

innymi urządzeniami oraz transfer

danych.


