
EVOLVEO
StrongPhone 
G4 Specifikace

• vodotěsný podle specifikace IP68 
  (1 metr vodního sloupce po dobu 30 minut)
• hořčíkový pevný vnitřní rám „SolidStone“ pro zvýšení odolnosti
• odolný nárazům a vibracím
• certifikován pro MIL-STD-810G:2008
• Mediatek čtyřjjádrový 64bitový procesor 1.4 GHz
• operační paměť 3 GB
• vnitřní paměť 32 GB s možností rozšíření microSDHC/SDXC kartou
• 8.0 Mpix fotoaparát se snímačem SONY Exmor R, 
   automatickým ostřením a LED bleskem
• podpora pro nejrychlejší mobilní internet 4G/LTE
• Dual Band Wi-Fi 802.11 (2.4 GHz + 5 GHz)
• rychlonabíjení baterie
• snadno vyměnitelné barevné boční kovové lišty
• operační systém Android 7.0 Nougat
• 5.0“ dotykový Gorilla Glass 3 displej
• HD rozlišení displeje 1 280 * 720 bodů s automatickou regulací jasu
• IPS displej s 16.7 milióny barev a širokými pozorovacími úhly
• grafický chip Mali-T720 s podporou Open GL ES 3.1
• záznam videa ve Full HD kvalitě
• Hybridní Dual SIM režim - dvě aktivní SIM karty v jednom telefonu, 

nano SIM/nano SIM nebo nano SIM/microSDHC karta 
• podpora vložení a zapnutí pouze jedné SIM karty
• 3G: 850/900/1800/1900 MHz (3G)
• 4G/LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz (4G, Cat 4) 
• podpora pro Tethering a přenosný WiFi HotSpot
• Bluetooth 4.0 (BLE/Smart)
• GPS/A-GPS/GLONASS
• FM rádio
• podpora OTG (USB On The Go)
• E-kompas, senzor světla, přiblížení, G-senzor
• integrovaná vysokokapacitní baterie 3 000 mAh
• rozměry 145 × 75 × 10 mm
• hmotnost 180 g (s baterií)

Obsah balení
• vodotěsný odolný smartphone EVOLVEO StrongPhone G4
• kovové boční lišty stříbrné barvy
• 3.5 mm stereo sluchátka s hands-free 
• 230 V USB nabíječka
• microUSB kabel
• uživatelský manuál

KOMPAKTNÍ VODOTĚSNÝ ODOLNÝ 
SMARTPHONE S PODPOROU 4G/LTE
EVOLVEO StrongPhone G4 má extrémně pevné 
vodotěsné robustní pouzdro, pro maximální ochranu 
před nepříznivými podmínkami, kterým může být 
vystaven při každodenním používání. Překvapí vás 
velmi tenkým tělem a elegantním designem, aniž by 
utrpěla jeho odolnost.
  
Unikátní ochranný rám
Vnitřní pevný ochranný rám „SolidStone“ je vyroben 
speciální technologií s využitím hořčíku. Tento unikátní 
rám dodává telefonu velkou mechanickou odolnost, 
která jej chrání před následky nárazů a pádů. 

SONY Exmor R fotoaparát a FullHD video
Telefon je vybaven 8.0 megapixelovým fotoaparátem, 
který využívá obrazový snímač SONY Exmor R. Video 
záznam je zaznamenáván ve Full HD kvalitě.

Mediatek Quad Core procesor
Nový čtyřjádrový procesor Mediatek překonává 
konkurenční řešení v oblasti energetické účinnosti. 
Je založen na výkonné, ale baterii telefonu šetřící 
architektuře ARM Cortex A53. 

Dostatek operační paměťi a 
velké vnitřní úložiště
3 GB rychlá operační pamět vám umožní přepínat 
bez námahy mezi nejnáročnějšími úkoly nebo hraní 
graficky náročných her bez zpoždění. 
Velká 32 GB vnitřní paměť poskytuje dostatek místa 
pro všechny oblíbené aplikace, mapové podklady, 
hudbu nebo filmy, navíc s možností snadného 
rozšíření pomocí microSDHC/SDXC karty.

Vodotěsný podle specifikace IP68
Unikátní ochranný rám
Sony Exmor R camera
3 GB/32 GB
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