
 

Premiera realme GT. Flagowy smartfon ze Snapdagonem 888 za 

mniej niż 2500 złotych 

• Dziś odbyła się globalna premiera realme GT, flagowego modelu marki realme na rok 

2021. Smartfon trafił również do Polski; 

• realme GT wyróżnia się nieprzeciętnym wzornictwem inspirowanym prędkością oraz 

rewelacyjnym stosunkiem wydajności smartfonu do jego ceny. To jedyny dostępny w 

Polsce flagowiec z procesorem Snapdragon 888 5G, który w dniu premiery kosztuje 

mniej niż 2500 złotych; 

• Producent wprowadził na rynek również swoje najnowsze akcesoria – inteligentne 

zegarki realme Watch 2 i Watch 2 Pro oraz automatyczny odkurzacz realme TechLife 

Robot Vacuum. Towarzyszyła im prezentacja nowej strategii marki dla segmentu AIoT. 

Warszawa, 15 czerwca 2021 r. – realme, najszybciej rozwijająca się marka smartfonów na 

świecie, oficjalnie wprowadziła do Polski swojego tegorocznego flagowca z procesorem 

Snapdragon 888 5G - model realme GT. Inauguruje on serię smartfonów GT, której 

wyróżnikiem będą: inspirowany prędkością dizajn, doskonała wydajność oraz niezwykle 

atrakcyjne ceny. 

 

Globalnej premierze realme GT towarzyszy prezentacja nowej strategii marki dla segmentu 

urządzeń AIoT oraz trzech zupełnie nowych urządzeń – zegarków realme Watch 2 i Watch 2 



 

Pro oraz odkurzacza automatycznego realme TechLife Robot Vacuum.  

 

realme GT – zabójca flagowców 2021 

Oparty na układzie Qualcomm Snapdragon 888 5G realme GT, nawiązuje stylistyką do 

samochodów sportowych grand tourer (GT). Ucieleśniając ideę potężnej mocy zamkniętej w 

wizualnie atrakcyjnej formie, realme GT łączy w sobie najwydajniejszy procesor mobilny na 

rynku oraz dizajn inspirowany motoryzacją w najbardziej ekskluzywnym wydaniu. 

 

 

Inspirację kulturą GT widać w wyjątkowym, czarno-żółtym wariancie kolorystycznym Racing 

Yellow, wykończonym ekskluzywną, żółtą skórą wegańską Pinatex. Została ona stworzona na 

bazie włókien roślinnych pozyskanych z liści ananasa. Edycja Racing Yellow wykorzystuje 

nowatorską technologię łączenia skóry z tworzywami sztucznymi, aby osiągnąć 

charakterystyczny układ wyraźnego kontrastu kolorów. Prezentuje się luksusowo, ale ma też 

walory czysto użytkowe. Plecki ze skóry Pinatex nie zbierają odcisków palców, zapewniają 

komfortowy chwyt i dobrze chronią smartfon przed porysowaniem. realme GT w Polsce 

dostępny będzie również w klasycznym, niebieskim wariancie Speed Blue z motywem strzały, 

w którym tył urządzenia chroniony jest twardym szkłem 3D.  

 

Procesor Snapdragon 888 5G będący sercem modelu GT, współpracuje z pamięcią RAM 

LPDDR5 3200 MHz oraz pamięcią masową w topowym standardzie UFS 3.1, zapewniając 

absolutnie flagową wydajność urządzenia. realme GT posiada również autorski system 

chłodzenia Stainless Steel Vapour Cooling, który skutecznie odprowadza ciepło i ma 



 

efektywność nawet o 50% wyższą niż rozwiązania oparte na miedzi. Dzięki temu smartfon 

może w pełni wykorzystać moc obliczeniową flagowego układu firmy Qualcomm, co docenią 

szczególnie entuzjaści gier mobilnych. 

 

 

Specyfikację realme GT uzupełniają: 

• Ekran sAMOLED 6,4” firmy Samsung odświeżany z częstotliwością 120 Hz z 

czytnikiem linii papilarnych; 

• Bateria 4500 mAh wspierająca standard SuperDart Charge 65 W, o czasie ładowania 

od 0 do 100% wynoszącym zaledwie 35 minut; 

• Tryb GT podnoszący wydajność smartfonu w najbardziej wymagających grach oraz 

aplikacjach; 

• Potrójny aparat główny z sensorem 64 MP (Sony IMX 682), wspierany przez obiektyw 

ultraszerokokątny 8 MP oraz 2 MP makro; 

• Aparat do selfie 16 MP (Sony IMX471); 

• Wsparcie dla technologii 5G w standardzie DSDS (Dual Sim Dual Standby), 

najszybszego dostępnego na rynku standardu komunikacji Wi-Fi (6E), Bluetooth 5.2 

oraz NFC; 

• Głośniki Dolby Atmos Dual Stereo oraz wyjście jack 3,5 mm dla osób preferujących 

klasyczne słuchawki przewodowe; 

• System operacyjny Android 11 z nakładką realme UI 2.0. Dzięki udziałowi realme w 

programie Android 12 Developer Preview Program już wkrótce posiadacze realme GT 

będą mogli testować najnowszą wersję systemu - Android 12 Beta 1. 



 

 

realme GT poza topową wydajnością oraz odważnym wzornictwem, zaoferuje polskim 

użytkownikom bardzo konkurencyjne ceny wobec innych smartfonów opartych na procesorze 

Snapdragon 888 5G. Aspiruje tym samym do roli zabójcy flagowców.  

 

Wariant kolorystyczny Racing Yellow o pojemności 12/256 GB trafi do sprzedaży już 22 

czerwca w cenie 2499 złotych. W ramach przedsprzedażowej promocji klienci, którzy 

zamówią smartfon między 15 a 21 czerwca, otrzymają słuchawki realme Buds Air Pro (kolor 

biały) o wartości 349 złotych. Smartfon w tej wersji można będzie zakupić w sieciach RTV 

Euro AGD, Media Expert, X-KOM, Komputronik, Neonet oraz w sklepach partnerskich 

realmeshop.pl i sklep-realme.pl. Pojawi się również w ofercie operatora T-Mobile. 

 

realme GT w wariancie kolorystycznym Speed Blue o pojemności 8/128 GB trafi do sprzedaży 

22 czerwca i będzie dostępny w Polsce wyłącznie w ofercie Allegro. Jego cena została 

ustalona na poziomie 2299 złotych, jednak w dniu startu sprzedaży planowana jest bardzo 

atrakcyjna promocja.  

 

Nowa strategia dla AiOT 

Marka realme zdecydowała się również na wdrożenie nowej, przyszłościowej strategii 1+5+T 

dla segmentu AiOT, której integralnym elementem będzie platforma TechLife. Skrót ten można 

rozszyfrować jako: 1 smartfon (centrum systemu AIoT), 5 kategorii produktów (TWS, 

wearables, TV, inteligentne głośniki oraz laptopy) oraz T jak TechLife. Sercem systemu będzie 

aplikacja realme Link. 

 



 

Platforma TechLife to najnowsza inicjatywa realme otwarta na partnerów zewnętrznych, w tym 

innowacyjne startupy. Pozwoli ona znacznie rozszerzyć portfolio produktowe marki, dając 

jednocześnie szansę partnerom na zaistnienie na rynku dzięki wsparciu ze strony realme w 

kanałach sprzedaży i łańcuchach dostaw. TechLife obejmie trzy kategorie produktowe: Smart 

Entertainment, Smart Care oraz Smart Connect.  

Podkreślił to wyraźnie Sky Li, CEO realme. 

- AiOT to ważny element naszej długoterminowej wizji rozwoju realme, ponieważ jest to klucz 

do transformacji życia naszych młodych klientów, tego jak będą żyć i pracować w przyszłości. 

Wprowadzając strategię 1+5+T jeszcze bardziej wkraczamy w przestrzeń AiOT, tworząc 

prawdziwie kompleksowy ekosystem, bardziej dostosowany do potrzeb naszych 

konsumentów. Stąd zamierzamy wdrażać nowe technologie i poszerzać ofertę produktów 

AiOT, współpracując z partnerami o podobnych aspiracjach. Chcemy w ramach naszej 

platformy TechLife pokazać światu jeszcze więcej ekscytujących, nowych produktów. 

Podczas premiery zapowiedziane zostały również dwa zupełnie nowe produkty, które marka 

zamierza wprowadzić na rynek w nadchodzących miesiącach. Pierwszym będzie realme Book 

(laptop), a drugim realme Pad (tablet). W procesie projektowania obu urządzeń będą mogli 

wziąć udział fani marki. 

 



 

Zegarkowe nowości oraz pierwszy robot sprzątający realme 

Razem z nowym flagowcem, portfolio produktów marki realme poszerzyło się o inteligentne 

zegarki realme Watch 2 i Watch 2 Pro oraz pierwszy produkt Smart Care z linii TechLife – 

realme TechLife Robot Vacuum. Urządzenia dostępne będą także w Polsce. 

 

realme Watch 2 to następca ubiegłorocznego bestselleru marki – modelu realme Watch 1. 

Zegarek wyposażony został w wyświetlacz LCD IPS o przekątnej 1,4” oraz potężną baterię 

315 mAh. Urządzenie oferuje aż 90 trybów sportowych, a więc znacznie więcej niż pierwsza 

generacja. Smartwatch ma certyfikat IP68, monitoruje sen, puls i poziom tlenu we krwi. Czas 

pracy na jednym ładowaniu sięga 12 dni. Wyceniony został na 249 złotych. 

Wraz z modelem podstawowym na rynku debiutuje również realme Watch 2 Pro, a więc 

wariant z ekranem o przekątnej 1,75”, który wyposażony został w moduł GPS i jeszcze 

większą baterię 390 mAh. Zapewnia do 14 dni pracy na jednym ładowaniu. Zegarek także ma 

na pokładzie 90 trybów sportowych oraz oferuje identyczny certyfikat wodoszczelności oraz 

odporności na kurz (IP68). Podobnie jak model podstawowy, może mierzyć jakość snu, puls 

oraz wskaźnik natlenienia krwi. W Polsce kupimy go za 299 złotych. 



 

 

realme TechLife Robot Vacuum to zaawansowany odkurzacz automatyczny z funkcją 

mopowania, który tworzy i zapamiętuję mapę przestrzeni domowej oraz umożliwia bardzo 

dokładną personalizację sprzątania. Kluczem do skuteczności robota sprzątającego od 

realme jest zaawansowany mechanizm nawigacji laserowej (LiDAR). Łącznie odkurzacz ma 

38 zintegrowanych czujników, które pomagają mu w poruszaniu się po domu lub mieszkaniu. 

 

Robot Vacuum od realme uzbrojony jest w wydajny mechanizm ssania o mocy 3000 Pa, z 

zasobnikiem na nieczystości o pojemności 600 ml oraz zbiornikiem na wodę (300 ml). Dzięki 

potężnej baterii 5200 mAh może w jednym cyklu posprzątać średniej wielkości mieszkanie, 

oferując relatywnie ciche odkurzanie – tylko 55 dBa (Quiet Mode). Urządzenie jest też w pełni 

kompatybilne z Asystentem Google oraz Alexą. 

Robot sprzątający od realme to także pierwsze urządzenie, które trafia na rynek w ramach 

platformy TechLife. W Polsce będzie kosztował 1299 złotych. 

 



 

 

Dodatkowe informacje:  

• Oficjalna strona realme: https://www.realme.com/pl/ 

• Media pack dla realme GT: https://bit.ly/rGT_mediapack 

• Media pack dla realme Watch 2: http://bit.ly/rWatch2_mediapack 

• Media pack dla realme Watch 2 Pro: http://bit.ly/rWatch2Pro_mediapack 

• Media pack dla realme TechLife Robot Vacuum: http://bit.ly/rRobotW_mediapack 

 

 

https://www.realme.com/pl/
https://bit.ly/rGT_mediapack
http://bit.ly/rWatch2_mediapack
http://bit.ly/rWatch2Pro_mediapack
http://bit.ly/rRobotW_mediapack


 

Kontakt dla mediów: 

 

Natalia Malinowska 

PR Manager 

 

Mobile: +48 666 300 054 

Email: n.malinowska@planetpartners.pl   
 

Michał Chrobot 

PR Consultant 

 

Mobile: +48 721 545 911 

Email: m.chrobot@planetpartners.pl   

 

 

O marce realme: 

realme to marka technologiczna, którą 4 maja 2018 r. stworzył Sky Li. Ambicją realme jest 

wyznaczenie trendów i dostarczanie młodym ludziom produktów, gwarantujących 

niezapomniane wrażenia. Smartfony oraz urządzenia IoT od realme wyróżniają się nie tylko 

designem czy wydajnością, ale również przystępnymi cenami.  

W globalnym zestawieniu smartfonowych marek realme zajmuje 7. miejsce i jest obecnie 

najszybciej rozwijającym się producentem. Marka jest obecna w 61 krajach, a na 13 rynkach 

należy do ścisłego TOP 5. Pod koniec pierwszego kwartału 2021 r. pułap sprzedanych 

smartfonów realme sięgnął 70 mln urządzeń. W Polsce realme obecne jest od kwietnia 2020 

roku. 

• Strona WWW: realme.com/pl/ 

• YouTube: realme Polska 

• Facebook: facebook.com/realmePolska 

• Instagram: instagram.com/realme.polska/ 
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