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Bluboo S8 – flagowiec z bezramkowym 
wyświetlaczem  

 
 
Bluboo S8 to flagowy smartfon, który wyróżnia się zastosowaniem 5,7-calowego ekranu, 
który zajmuje aż 83%  frontu urządzenia. Za sprawą autoryzowanego dystrybutora, firmy CK 
MEDIATOR, model ten jest już dostępny w Polsce, wraz z pełnym wsparciem 
posprzedażowym.  
 
W smartfonie zastosowano bezramkowy ekran IPS, który wyświetla obraz w proporcjach 
18:9. Został on wykonany w technologii 2,5 D, dzięki czemu jego krawędzie są zaokrąglone 
czyniąc obudowę bardziej opływową. Dwuwarstwowy system Multi Touch pozwala na 
osiągnięcie lepszej precyzji w obsłudze interfejsu użytkownika, również mokrymi dłoniami lub 
w rękawiczkach.  
 
Obudowa Bluboo S8 została wykonana z połączenia stopu cynku i tytanu, dzięki czemu 
zapewnia większą trwałość i odporność na zarysowania. Tylny panel został stworzony przy 
użyciu techniki galwanicznej IML, co pozwoliło na uzyskanie tekstury podobnej do tej, która 
występuje na płycie CD. Dzięki zastosowaniu warstwy antyodblaskowej, na obudowie nie 
pozostają odciski palców.  
 
Bluboo S8 został wyposażony w ośmiordzeniowy układ MediaTek MT6750T, w którego skład 
wchodzą cztery rdzenie Cortex A53 o taktowaniu 1,5 GHz, cztery rdzenie Cortex A53 pracujące 
z częstotliwością 1 GHz oraz układ graficzny Mali-T860 MP2. Za płynną pracę systemu 
operacyjnego Android 7.0 Nougat odpowiada 3 GB pamięci RAM. Na pliki użytkownika 
przeznaczono 32 GB pamięci wewnętrznej. Można ją rozszerzyć za pomocą karty pamięci 
MicroSD o pojemności do 256 GB. Do weryfikacji tożsamości użytkownika wykorzystano 
umieszczony z tyłu urządzenia czytnik linii papilarnych, którego czas reakcji wynosi 0,1s. 
 
 



 

W smartfonie zastosowano główny aparat fotograficzny składający się z dwóch obiektywów 
z matrycami produkcji Sony. Ich rozdzielczość wynosi odpowiednio 13 i 3 mln pikseli. 
Pierwszy obiektyw odpowiada za fotografowanie obiektów znajdujących się na pierwszym 
planie kadru. Drugi pozwala uzyskać efekt rozmycia tła. Za doświetlenie zdjęć odpowiadają 
dwie diody LED o różnej temperaturze barw. Do wykonywania autoportretów służy 5-
megapikselowy aparat umieszczony nad ekranem. 
 
W smartfonie zainstalowano system zabezpieczeń 360 Security, który ma za zadanie chronić 
użytkownika przed złośliwym oprogramowaniem, a także zapewnić najwyższy poziom 
bezpieczeństwa plików przechowywanych na smartfonie.  
 
Bluboo S8 posiada akumulator o pojemności 3450 mAh z funkcją Fast Charge. W urządzeniu 
zastosowano złącze USB typu C, które służy do ładowania urządzenia, a także podłączania 
zestawu audio.  
 
Sugerowana cena detaliczna Bluboo S8 wynosi 749 PLN brutto. Podobnie jak wszystkie inne 
smartfony dystrybuowane przez CK MEDIATOR, także Bluboo S8 jest objęty 24-miesięczną 
gwarancją, realizowaną na terenie Polski. Smartfon jest dostępny kolorze czarnym i złotym. 
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 
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