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Hoofdeigenschappen Functies &Design
 Beelddiagonaal : 14,4 cm (5,7 inch)•

 Besturingssysteem : Android•

 Speciale eigenschappen : Dubbele SIM; Vingerafdruksensor; Glonass•

 Producttype : Smartphone•

 Prestaties
 Geheugen : 2GB•

 Processor : Quad-Core•

 Opslagcapaciteit : 16GB•

 Resolutie camera voorkant : 5 Megapixel•

 Resolutie hoofdcamera : 13 Megapixel•

Levering Motorola e5 Quick Start Guide Oplader 10WMOTOROLA 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,

functionaliteiten en productspecificaties kunnen afhankelijk zijn van netwerken en kunnen

onderworpen zijn aan aanvullende algemene voorwaarden en kosten. Alles kan zonder

aankondiging worden gewijzigd. MOTOROLA en het gestileerde M Logo zijn geregistreerde

handelsmerken van Motorola Trademark Holdings, LLC. Dolby, Dolby Audio en het dubbele D

symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Qualcomm Snapdragon is een product

van Qualcomm Technologies, Inc. en/of zijn dochterondernemingen. Corning en Gorilla zijn

geregistreerde handelsmerken van Corning Incorporated. Android is een handelsmerk van

Google LLC. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

©2019 Motorola Mobility LLC. Alle rechten voorbehouden. Moto G Power is ontworpen en

vervaardigd door Motorola Mobility, een dochteronderneming van Lenovo. * De batterij moet

aanzienlijk leeg zijn; de snelheid van het opladen vermindert naarmate het opladen vordert. In

sommige markten wordt de oplader afzonderlijk verkocht. Alle beweringen over de levensduur

van de batterij zijn bij benadering en gebaseerd op de gemiddelde gebruiker, getest onder

gemengde gebruiksprofielen (en omvat zowel gebruiks- en standby-tijd) onder optimale

netwerkomstandigheden. De prestatie van de batterij zal in werkelijkheid variëren en het zal

afhangen van vele factoren, waaronder signaalsterkte, instellingen van het netwerk en het

apparaat, de temperatuur, de batterijconditie en gebruikspatronen. † De eigenlijke

beschikbaarheid verschilt per regio ‡ Google Lens ondersteunt momenteel de volgende talen:

Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans, Portugees, Koreaans, Chinees, Indonesisch, Pools,

Nederlands, Fins, Hongaars, Kazachs, Turks, Filipijns, Hindi, Deens, Grieks, Noors, Zweeds,

Vietnamees, Russisch, Tsjechisch, Japans. In de toekomst kunnen aanvullende talen worden

toegevoegd. § Voor gratis opslag van hoge kwaliteit is een Google-account en

internetverbinding vereist. ©2019 Google LLC Alle rechten voorbehouden. Google Photos is

een handelsmerk van Google LLC. ** NFC ondersteunde betalingsterminal en app vereist. Voor

aankoop is machtiging via vingerafdruk vereist. †† MicroSD-kaart wordt afzonderlijk verkocht.

Inhoud met DRM-restricties kan mogelijk niet naar de kaart worden overgebracht. 512 GB is de

maximale capaciteit die momenteel beschikbaar is. ‡‡ Automatisch geactiveerd met gebruik

van digitaal zoomen (hoger dan 2x), het effect wordt niet real-time weergegeven in de zoeker.
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Verbindingen Aansluitingen : 3,5 mm aansluiting; Bluetooth; Micro USB•

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

 Geheugenkaartformaat : Micro SD•

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

Standaardinformatie Artikelnummer:430026325•

Breedte: 72,2 mm•

Hoogte: 154,4 mm•

Diepte: 8,95 mm•

Gewicht: 174 g•

Garantie: 24 Maanden•
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