
Hoofdeigenschappen Functies &Design

 Beelddiagonaal : 13,4 cm (5,3 inch)•

 Speciale eigenschappen : Versnellingssensor; Bluetooth-

verbinding; Dubbele SIM; E-mail; Vingerafdruksensor;

Glonass; GPS/Navigatie; Internet; Kalender; Camera;

Koptelefoon aansluiting; MMS; Nabijheidssensor; Radio;

SMS; Stopwatch; Touchscreen; Klok; Wekker; Wifi-telefoon

•

 Producttype : Smartphone•

 Prestaties

 Geheugen : 1GB•

 Processor : Quad-Core•

 Opslagcapaciteit : 16GB•

 Resolutie camera voorkant : 5 Megapixel•

 Resolutie hoofdcamera : 8 Megapixel•

MOTOROLA moto e5 PLAY Zwart

Artikelnummer: 30026190

1/3



Levering motorola e5 play Quick Start Guide Oplader (5W) Micro-USB

kabelToutes les opérations spéciales ou services peuvent ne

pas être disponibles pour tous les produits. MOTOROLA en het

gestyleerde M-logo zijn geregistreerde handelsmerken van

Motorola Trademark Holdings, LLC Alle mobiele telefoons zijn

ontworpen en geproduceerd door Motorola Mobility LLC, een

dochteronderneming in volledig beheer van Lenovo. Android,

Google, Google Play, Nexus en andere merken zijn

handelsmerken van Google Inc. De Android-robot werd

overgenomen of aangepast van werk aangemaakt en gedeeld

door Google en gebruikt in overeenstemming met de

voorwaarden beschreven in de toekenningslicentie Creative

Commons 3.0. * Bepaalde functies, functionaliteit en

productspecificaties zijn mogelijk afhankelijk van het netwerk en

hierop kunnen aanvullende bepalingen, voorwaarden en kosten

van toepassing zijn. Deze kunnen allemaal zonder

voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. MOTOROLA en

het gestileerde M-logo zijn geregistreerde handelsmerken van

Motorola Trademark Holdings, LLC. Alle overige

handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

© 2018 Motorola Mobility LLC. Alle rechten voorbehouden.

moto e5 play is ontworpen en geproduceerd voor Motorola

Mobility, een dochteronderneming die volledig in handen is van

Lenovo. † Ondersteunt microSD-kaarten tot 128 GB. MicroSD-

kaarten worden afzonderlijk verkocht. Inhoud met DRM-

restricties kan mogelijk niet naar de kaart worden verplaatst. ‡

Accu moet voldoende leeg zijn; de oplaadsnelheid gaat omlaag

naarmate het opladen vordert. Alle claims over de

batterijprestaties zijn bij benadering en gebaseerd op een

gemiddeld gebruikersprofiel, waarbij het toestel gebruikt wordt

en in stand-by staat. De daadwerkelijke levensduur van de accu

is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder

signaalsterkte, netwerkconfiguratie, leeftijd van de accu,

omgevingstemperatuur, geselecteerde functies,

apparaatinstellingen, spraak, gegevens en de manier waarop

andere apps worden gebruikt.
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Verbindingen Aansluitingen : 3,5 mm aansluiting; Bluetooth; Micro USB;

Geheugenkaartlezer

•

 Verbinding : 4G; Bluetooth; GPS; Micro USB; WiFi•

 Geheugenkaartformaat : Micro SD•

 SIM-kaartformaat : Nano (8.8 x 12.3mm)•

Eigenschappen Accu gerelateerd

 Accu/batterijcapaciteit : 2100mAh•

Standaardinformatie Artikelnummer:430026190•

Breedte: 71,2 mm•

Hoogte: 147,88 mm•

Diepte: 9,19 mm•

Gewicht: 145 g•

Garantie: 24 Maanden•
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