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UMIDIGI C Note  – zapas energii w 
aluminiowej obudowie 

 
 
W polskich sklepach – za sprawą autoryzowanego dystrybutora, firmy CK MEDIATOR – 
zadebiutował UMIDIGI C Note. Smartfon wyróżnia się pojemną baterią, niebanalnym 
designem i wytrzymałością za sprawą obudowy wykonanej z jednego kawałka aluminium o 
grubości 8,7 mm.  
  
UMIDIGI C Note został wyposażony w układ MediaTek MT6737T w którego skład wchodzą 
cztery rdzenie Cortex-A53 pracujące z częstotliwością 1,5 GHz i układ graficzny ARM Mali T720 
MP2 600 Mhz. Za płynną pracę systemu operacyjnego Android 7.0 Nougat odpowiada 3 GB 
pamięci RAM.  Na pliki użytkownika przeznaczono 32 GB pamięci ROM. Można ją rozszerzyć 
za pomocą karty pamięci MicroSD o pojemności do 256 GB, którą można umieścić w 
urządzeniu wymiennie z drugą kartą SIM. Do weryfikacji tożsamości użytkownika 
wykorzystano umieszczony z przodu urządzenia czytnik linii papilarnych, którego czas reakcji 
wynosi 0,1s. 
 

Smartfon został wyposażony w 5,5-calowy ekran IGZO Full HD, dostarczony przez firmę Sharp. 
Ekran charakteryzuje się odwzorowaniem kolorów NTSC na poziomie 95%. Na jego 
powierzchni znalazło się szkło Dragontail Glass, chroniące przed skutkami upadków i 
zarysowaniami. 
 

W UMIDIGI C Note zastosowano 13-megapikselowy aparat który wykorzystuje technologie 
PDAF i ISP, pozwala to optymalnie zbalansować dynamikę ujęć i wpływa na czas ustawienia 
ostrości. Smartfon wyposażony jest w zaawansowane ustawienia aparatu, które pozwalają 
ręcznie ustawić takie parametry jak: nasycenie kolorów, jasność, kontrast, czas ekspozycji, ISO 
i balans bieli. Diody LED o dwóch różnych temperaturach barwowych wykorzystywane 
zamiennie w zależności od zmierzonego balansu bieli, poprawiają jakość fotografii 



 

wykonywanych przy słabych warunkach oświetlenia. Wykonywanie autoportretów umożliwia 
5-megapikselowy aparat, którego obiektyw umieszczono nad wyświetlaczem. 
 

Obudowa UMIDIGI C Note została wykonana z jednego kawałka aluminium. W urządzeniu 
zastosowano akumulator o pojemności 3800 mAh, pozwalający na 48 godzin pracy i 430 
godzin czuwania w trybie 2G. 
 

Sugerowana cena detaliczna UMIDIGI C Note wynosi 699 PLN brutto. Podobnie jak wszystkie 
inne smartfony dystrybuowane przez CK MEDIATOR, także UMIDIGI C Note jest objęty 24-
miesięczną gwarancją, realizowaną na terenie kraju. Smartfon jest dostępny w kolorze złotym 
i szarym. 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 
 

http://www.ckmediator.pl/

