Warszawa, 13 października 2017 r.

Nowe modele smartfonów Ulefone debiutują w
Polsce
W ofercie polskiego dystrybutora CK MEDIATOR pojawiły się trzy nowe modele smartfonów
marki Ulefone – Gemini Pro, T1 i Power 2. Dwie pierwsze propozycje zadowolą zwolenników
najwydajniejszych konstrukcji, natomiast Ulefone Power 2 z akumulatorem o pojemności
6050 mAh docenią osoby, którym zależy na długim czasie pracy bez ładowania.
Ulefone Gemini Pro
Ulefone Gemini Pro wyróżnia się zastosowaniem trzech aparatów o rozdzielczości 13megapikseli. W skład głównego aparatu fotograficznego urządzenia wchodzą dwa obiektywy
z matrycami Sony IMX258. Jeden sensor wykonuje zdjęcia kolorowe, natomiast drugi – w
czerni i bieli. Obiektyw monochromatyczny rejestruje większą ilość światła, dzięki czemu
zdjęcia w nocnych sceneriach są jaśniejsze. Zdjęcia z obu obiektywów są łączone co sprawia,
że ekspozycja detali jest lepsza a odwzorowanie kolorów dokładniejsze. Aparat główny został
również wyposażony w możliwość zmiany punktu ostrości, tryb manualny, funkcję 3D
Photo, a także mechanizm Live Photo, który zapamiętuje 1,5 sekundy przed i po zrobieniu
zdjęcia tworząc efekt animacji. Do autoportretów i rozmów wideo służy umieszczony nad
ekranem 13-megapikselowy aparat wspierany przez doświetlającą kadr diodę LED.
W smartfonie zastosowano 10-rdzeniowy procesor MediaTek Helio X27. W jego skład
wchodzą dwa rdzenie Cortex-A72 o taktowaniu 2,6 GHz, cztery rdzenie Cortex-A53 o
taktowaniu 2,0 GHz i cztery rdzenie Cortex-A53 o taktowaniu 1,6 GHz. Procesor wspierany jest
przez 4 GB pamięci RAM. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android
7.1.1. Na oprogramowanie i pliki użytkownika przewidziano 64 GB pamięci wewnętrznej,
którą można rozszerzyć za pomocą karty MicroSD.

W smartfonie zastosowano 5,5-calowy ekran, który charakteryzuje się odwzorowaniem
kolorów NTSC na poziomie 95%. Na jego powierzchni znalazło się szkło Gorilla Glass 3
chroniące przed skutkami upadków i zarysowaniami.
Ulefone T1
Ulefone T1 został wyposażony w 6 GB pamięci RAM i 8-rdzeniowy układ Helio P25 z 4rdzeniami taktowanymi zegarem o częstotliwości 1,6 GHz i kolejnymi czterema
taktowanymi zegarem o częstotliwości 2,6 GHz.
W smartfonie zastosowano 5,5-calowy ekran o rozdzielczości 1920x1080, który został
wykonany w technologii 2.5D. Jego odwzorowanie kolorów NTSC wynosi 95%, natomiast za
odporność przed skutkami upadków i zarysowań odpowiada szkło Gorilla Glass 3.
Ulefone T1 posiada podwójny aparat fotograficzny z sensorami Samsung S5K3P3 o
rozdzielczości 16 i 5 megapikseli. Pierwszy obiektyw odpowiada za fotografowanie obiektów
znajdujących się na pierwszym planie kadru. Drugi pozwala uzyskać efekt rozmycia tła. Jakość
zdjęć dodatkowo poprawiają cztery doświetlające diody LED oraz detekcja fazy PDAF. Za
wykonywanie autoportretów odpowiada 13-megapikselowy aparat z diodą doświetlającą.
Ulefone Power 2
Jedną z największych zalet smartfona Ulefone Power 2 jest bateria o pojemności 6050 mAh,
która pozwoli nawet na 4 dni pracy bez ładowania. Standard szybkiego ładowania Pump
Express 2.0 sprawia, że czas pełnego ładowania akumulatora wynosi od 2 do 3 godzin.
W urządzeniu zastosowano 8-rdzeniowy układ MT6750T o taktowaniu 1,5 GHz. Płynną pracę
systemu Android 7.0 Nougat umożliwia 4 GB pamięci RAM. Na pliki użytkownika
przeznaczono 64 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć za pomocą kart MicroSD.
Ulefone Power 2 został wyposażony w 16-megapikselowy aparat główny i 13-megapikselowy
aparat umieszczony nad ekranem. W smartfonie zastosowano 5,5-calowy ekran, który został
pokryty szkłem Gorilla Glass 3.

Sugerowana cena detaliczna Ulefone Gemini Pro wynosi 1249 PLN brutto, Ulefone T1 został
wyceniony na 1149 PLN brutto, natomiast Ulefone Power 2 kosztuje 869 PLN brutto.
Podobnie jak wszystkie inne smartfony dystrybuowane przez CK MEDIATOR, także te
urządzenia są objęte 24-miesięczną gwarancją realizowaną na terenie kraju. Ulefone Gemini
Pro i Ulefone T1 są dostępne w kolorze czerwonym i czarnym. Ulefone Power 2 można nabyć
w czarnym, złotym i szarym wariancie kolorystycznym. 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

