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UMIDIGI Z1 i Z1 PRO – smukłe flagowce z 
pojemnymi bateriami 

 
 
Autoryzowany dystrybutor marki UMIDIGI w Polsce, CK MEDIATOR, wprowadził do 
sprzedaży dwa nowe smartfony - UMIDIGI Z1 i Z1 Pro. Oba modele zostały wyposażone w 
8-rdzeniowy procesor, podwójny aparat fotograficzny, pojemną baterię 4000 mAh, a 
UMIDIGI Z1 Pro posiada dodatkowo ekran AMOLED. Urządzenia są dostępne w Polsce wraz 
z pełnym wsparciem posprzedażowym. 
 
W smartfonie UMIDIGI Z1 Pro zastosowano aluminiową obudowę typu unibody, której 
grubość wynosi 6,95 mm (lub 8,2 mm w modelu Z1). W urządzeniu znajduje się  5,5-calowy 
ekran FHD AMOLED, który charakteryzuje się dużą energooszczędnością i o wiele lepszą 
jakością wyświetlanego obrazu niż technologia LCD. UMIDIGI Z1 posiada 5,5-calowy ekran 
IGZO z delikatnie zaokrąglonymi krawędziami wykonanymi w technologii 2,5D. Ekrany obu 
modeli zostały pokryte szkłem Gorilla Glass 4, które chroni przed zarysowaniami i skutkami 
upadków. 
 
W obu smartfonach zastosowano 8-rdzeniowy procesor Mediatek Helio P20 o częstotliwości 
taktowania wynoszącej 2,3 GHz, który jest wspierany przez układ graficzny Mali-T880 MP2  
oraz 6 GB pamięci RAM LPDDR4. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego 
Android 7.0 Nougat. Na oprogramowanie i pliki użytkownika przewidziano 64 GB pamięci 
wewnętrznej, którą można rozszerzyć za pomocą karty MicroSD. 
 
W smartfonach UMIDIGI Z i Z1 Pro znajduje się aparat fotograficzny z dwoma obiektywami o 
rozdzielczości 13 i 5 mln pikseli.  Pierwszy obiektyw odpowiada za fotografowanie obiektów 
znajdujących się na pierwszym planie kadru. Drugi zapisuje informacje o głębi, dzięki czemu 
możliwe jest uzyskanie efektu bokeh lub zmiana głębi ostrości po zrobieniu zdjęcia. Za 
doświetlenie fotografii odpowiada dioda LED z czterema różnymi temperaturami barw. 
 



 

W obu modelach zastosowano akumulator o pojemności 4000 mAh, który pozwoli na 217 
godzin ciągłej pracy w trybie czuwania sieci 4G, 48 godzin ciągłej rozmowy telefonicznej, 16 
godzin odtwarzania materiałów wideo lub 14 godzin grania. Dzięki technologii szybkiego 
ładowania PE+, czas pełnego ładowania akumulatora wynosi 100 minut.  
 
Sugerowana cena detaliczna UMIDIGI Z1 Pro wynosi 1200 PLN brutto, natomiast Z1 – 999 
PLN brutto. Podobnie jak wszystkie inne smartfony dystrybuowane przez CK MEDIATOR, także 
te modele są objęte 24-miesięczną gwarancją, realizowaną na terenie kraju. UMIDIGI Z1 Pro 
jest dostępny w kolorze czerwonym i czarnym, natomiast UMIDIGI Z1 – 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/

