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HOMTOM HT17 – pierwszy na świecie 
smartfon z procesorem MediaTek MT6737 

 
 
Nawet o 20% wydajniejsza praca procesora, do 34% sprawniejsze działanie układu 
graficznego i pobór energii mniejszy o 25% – tak prezentuje się HOMTOM HT17, który 
zamiast procesora MediaTek MT6735 wykorzystuje nowy model MT6737. Dzięki polskiemu 
dystrybutorowi, firmie CK MEDIATOR, smartfon trafił już do polskich sklepów i kosztuje 
tylko 399 PLN brutto. 
 
Najważniejsze parametry techniczne nowego smartfona to bateria o pojemności 3000 mAh z 
opcją szybkiego ładowania, obsługa dwóch kart SIM w standardzie microSIM, 1 GB pamięci 
RAM oraz 8 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia do 128 GB. Do tego 
otrzymujemy główny aparat o rozdzielczości 8 Mpix i frontowy z sensorem 2 Mpix. 
 
Sercem modelu HT17 jest już nowy MediaTek MT6737. To czterordzeniowy procesor, 
taktowany zegarem 1,1 GHz. W połączeniu z  procesorem graficznym Mali-T720 MP2 550 MHz, 
ma zagwarantować płynne działanie gier i aplikacji oraz bezproblemowe przeglądanie zdjęć 
czy odtwarzanie plików wideo. Wszystko na 5,5-calowym wyświetlaczu IPS o rozdzielczości HD 
1280x720 px. 
 
HOMTOM HT17 charakteryzuje się smukłą obudową o grubości zaledwie 7,9 mm i jest 
dostępny w trzech wersjach kolorystycznych – białej, granatowej oraz złotej. Na tylnej ściance, 
tuż pod obiektywem, znajduje się czytnik biometryczny. Komunikacja odbywa się za 
pośrednictwem technologii Bluetooth 4.0, WiFi w standardzie b/g/n, LTE, GPS i micro-USB z 
OTG. Całość pracuje pod kontrolą Androida 6.0 Marshmallow. 
 
Sugerowana cena detaliczna HOMTOM HT17 wynosi 399 PLN brutto. Podobnie jak wszystkie 
inne smartfony dystrybuowane przez CK MEDIATOR, także HOMTOM HT17 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. 
 
 
 
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 

http://www.ckmediator.pl/

