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Ulefone Armor 5 – pierwszy na świecie pancerny smartfon z 
notchem 

 
 
CK MEDIATOR, oficjalny dystrybutor marki Ulefone, wprowadza do swojej oferty kolejny 
model – Ulefone Armor 5. Pomimo eleganckiego wyglądu, telefon zalicza się do kategorii 
urządzeń pancernych, przeznaczonych przede wszystkim do pracy w ekstremalnych 
warunkach - smartfon jest całkowicie odporny na wstrząsy i zalania. 
 
Ulefone Armor 5 został wyposażony w ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio P23 
MT6763, 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci wbudowanej, którą można rozbudować o 
dodatkowe 256 GB za pomocą kart pamięci microSD. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu 
operacyjnego Android 8.1 Oreo. 
 
5,85-calowy wyświetlacz o proporcjach 18,9:9 i rozdzielczości 1512x720 pikseli zajmuje 91% 
powierzchni frontu urządzenia. Został on dodatkowo zabezpieczony szkłem Corning Gorilla 
Glass 4. Jest to także pierwszy na świecie wytrzymały smartfon, wyposażony we wcięcie na 
ekranie – notch.  
 
Obudowa modelu Armor 5 spełnia wymagania normy IP68, co oznacza, że smartfon jest 
całkowicie wodoodporny, wstrząsoodporny oraz pyłoszczelny. Sprawdzi się on więc u osób, 
które pracują w trudnych warunkach — można go zanurzyć w wodzie na głębokość 1,5 metra 
nawet do 1,5 godziny. Armor 5 będzie dobrze działał zarówno w wysokich (do +80°C), jak i 
niskich temperaturach (do -40°C). 
 
Ulefone Armor 5 wyposażono w baterię o pojemności 5000 mAh, która powinna pozwolić 
na 18 godzin rozmów bez przerwy, natomiast w stanie spoczynku smartfon może wytrzymać 
bez ładowania nawet 18 dni. Ładowanie urządzenia odbywa się za pośrednictwem portu USB 
typu C. Smartfon obsługuje szybkie ładowanie oraz ładowanie indukcyjne o mocy 10 W. 
 



 

W smartfonie mamy do dyspozycji główny aparat, składający się z dwóch obiektywów – 
jednego 16-megapikselowego (z interpolacją do 16 megapikseli) oraz drugiego, o 
rozdzielczości 5 megapikseli, obydwa ze światłem f/2.2. Umożliwiają one rejestrowanie 
nagrań w rozdzielczości Full HD.  Z kolei na froncie znalazł się sensor 8-megapikselowy ze 
światłem f/2.4. Dodatkowo na wyposażeniu znalazła się doświetlająca dioda LED. 
 
Smartfon może być odblokowywany za pomocą czytnika odcisków palców lub systemu 
rozpoznawania twarzy. Na wyposażeniu znalazły się również moduły Dual-SIM, GPS, Glonass 
oraz NFC, a także dedykowany chip audio AW8736, złącze słuchawkowe 3,5 mm obsługa 
technologii USB OTG i możliwość ładowania innych urządzeń. 
 
Sugerowana cena detaliczna Ulefone Armor 5 wynosi 1100 PLN brutto. Podobnie jak wszystkie 
inne smartfony dystrybuowane przez CK MEDIATOR, także ten model jest objęty 24-
miesięczną gwarancją, realizowaną na terenie kraju. Aby być pewnym, że produkt pochodzi z 
oficjalnej dystrybucji i posiada pełne wsparcie w Polsce, należy zwrócić uwagę na hologram CK 
MEDIATOR na opakowaniu. 
  
O firmie CK MEDIATOR 
 
Spółka CK MEDIATOR powstała w 1997 roku. Od początku działalności jej głównym profilem 
była hurtowa sprzedaż towarów IT, m.in laptopów marki Toshiba, ASUS, Lenovo, Dell, 
HP i Acer. Szerokie kontakty wśród producentów elektroniki, w 2016 roku zaowocowały 
rozszerzeniem oferty o najwyższej jakości smartfony chińskich marek, takich jak m.in.: Xiaomi, 
Doogee, HOMTOM, Bluboo, Ulefone czy UMI. Jednym z bieżących, kluczowych dla firmy celów 
jest sukcesywne wprowadzanie do oferty dystrybucyjnej kolejnych brandów i budowanie 
kompetencji najbardziej profesjonalnego importera tego typu urządzeń w Polsce. 
 
Więcej informacji na stronie: www.ckmediator.pl 
 
 
 
 
 
 


