Seznam vybraných mobilních telefonů do soutěže

„Hrajeme o 35 mobilních telefonů nebo o slevy 100 Kč“
Nabídka mobilních telefonů nebo jejich barvy se mohou lišit dle skladové dostupnosti

Apple iPhone SE 64GB (2020)
iPhone SE je dosud nejvýkonnější iPhone s 4,7" full HD displejem. Jeho
povrch tvoří sklo a hliník. Má takovou velikost, aby se pohodlně držel i v
malé ruce a nepřekážel ani v kapse. Je poháněn nejnovějším procesorem
A13 Bionic, který je také v modelu iPhone 11 Pro. Vaše aplikace, hry, práce
s fotografiemi či videi poběží svižně a přitom úsporně vůči baterii. Vyspělá
fotosoustava v kombinaci s procesorem zvládá portrétní režim. Ten nechá
focený subjekt vyniknout na rozostřeném pozadí, i když si děláte třeba
selfie. Posuvníkem nastavíte rozostření pozadí přesně podle vašich
představ – před zachycením snímku nebo po něm. Navíc si můžete zvolit ze
šesti efektů ve studiové kvalitě. Touch ID i nadále umožňuje používat otisk
prstu jako bezpečné heslo. Nový iPhone SE dokáže přes LTE síť stahovat
data ještě větší rychlostí než jeho předchozí generace a navíc podporuje
eSIM, takže v jednom telefonu můžete používat dvě telefonní čísla.
Barvy: černá, bílá, červená

CAT S42 H+
Odolný smartphone CAT S42 H+ je pro všechny, kteří svou pracovní aktivitu
tráví převážně mimo kancelářské prostředí nebo jsou často v přírodě a jejich
telefon je vystavován zvýšené zátěži. Telefon je vybaven baterií o kapacitě
4200 mAh a splňuje certifikaci IP69. Dále je telefon odolný proti pádu z
výšky 1,8m na ocelový povrch. Odolnost telefonu prověřily i testy MIL-SPEC810H. 5,5palcový displej s poměrem stran 18:9 a rozlišením HD+ je odolný
proti poškrábání a dobře čitelný na slunci. Dá se ovládat mokrými prsty
nebo v rukavicích. Telefon má vylepšenou antimikrobiální ochranu
zabudovanou přímo v konstrukci, což z něj činí první plně a trvale
antibakteriální telefon na trhu. Každá vnější součást telefonu byla během
výrobního procesu smíchána s přísadou Biomaster (antimikrobiální
technologie na bázi iontů stříbra) pomáhající v boji proti bakteriím.
Balení obsahuje: telefon se zabudovanou baterií, nabíjecí kabel, stručná
uživatelská příručka
Barvy: černý
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OnePlus Nord N10 5G
OnePlus Nord N10 5G se pyšní 6,5palcovým displejem s 90Hz obnovovací
frekvencí a Full HD+ rozlišením. Čtverný zadní fotoaparát s hlavní 64Mpx čočkou
zachytí skvěle všechny důležité momenty vašeho života. Ať už v podobě
fotografií nebo kvalitních videí v rozlišení až 4K. Duální reproduktory se postarají
o skvělé zvukové podání a prvotřídní stereo zvuk, který oceníte nejen při
sledování filmů. Telefon je vybaven výkonným 8jádrovým procesorem, který
doplňuje 6GB RAM. Velkokapacitní 4300mAh baterie s rychlonabíjením pomocí
30W adaptéru vám zjednoduší život. Dlouhé a časté nabíjení telefonu je již
minulostí. Uživatelsky přívětivá nástavba Oxygen OS přináší například ovládání
telefonu i s vypnutým displejem pomocí jednoduchých gest.
Obsah balení: telefon se zabudovanou baterií, nabíječka, datový kabel, špendlík
pro vyjmutí SIM karty, stručná uživatelská příručka
Barvy: modrá

Oppo Reno5 Z
Chytrý telefon Oppo Reno5 Z přináší 6,4palcový displej s Full HD+ rozlišením.
Čtverný zadní fotoaparát s hlavní 48Mpx čočkou pořídí kvalitní snímky za všech
okolností. Videa natočíte až v 4K rozlišení. A dokonce můžete videa natáčet
současně přední a zadní kamerou. Výkonná baterie o kapacitě 4310 mAh
poskytne dostatek energie pro váš mobil na celý den a díky 30W nabíjení se vám
dobije za krátkou dobu. 8jádrový procesor Dimensity 800U poskytuje telefonu
dostatečný výkon pro práci i hraní. Pro bezpečné a svižné odemknutí telefonu
můžete použít čtečku otisků prstů v displeji.
Balení obsahuje: telefon se zabudovanou baterií, cestovní nabíječka, nabíjecí
kabel, sluchátka, špendlík pro vyjmutí SIM karty, ochranný kryt, stručná
uživatelská příručka
Barvy: černá

Samsung Galaxy A22 5G (A226B)
S chytrým telefonem Samsung Galaxy A22 5G zrychlíte svůj mobilní zážitek díky
podpoře 5G. Na 6,6palcovém displeji s Full HD+ rozlišením bude váš každodenní
obsah vypadat ostře a výrazně. Zvěčněte jedinečné okamžiky v jasných detailech
s hlavním 48Mpx fotoaparátem. Rozšiřte si úhel pohledu pomocí 5Mpx
ultraširokoúhlého objektivu nebo si přizpůsobte zaostření pozadí
prostřednictvím 2Mpx makro fotoaparátu. S předním 8Mpx fotoaparátem s
bokeh efektem je snadné pořídit ohromující selfies, na kterých vystoupíte z
pozadí. Buďte pánem svého dne s 5000mAh baterií, která vás nezpomalí. A díky
rychlému až 15W adaptivnímu nabíjení se telefon rychle vrátí na plný výkon.
Smartphone kombinuje osmijádrový procesor s 4GB RAM pro rychlý a efektivní
výkon pro daný úkol. Užijte si 64GB interní úložiště, které lze ještě rozšířit
pomocí microSDXC karty.
Balení obsahuje: telefon se zabudovanou baterií, cestovní nabíječka, datový
kabel, špendlík pro vyjmutí SIM karty, stručná uživatelská příručka
Barvy: fialový, šedý
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Samsung Galaxy XCover5 (G525F)
Kompaktní smartphone Samsung Galaxy XCover5 je díky certifikaci IP68 a
pevnému provedení, které splňuje standardy MIL-STD-810G, dostatečně odolný,
aby zvládnul vysoce náročné podmínky. Díky protiskluzovému povrchu se
nemusíte obávat, že vám vyklouzne z rukou. A telefon můžete ovládat i v
rukavicích. 5,3palcový displej s HD+ rozlišením zobrazuje vše v jasných barvách a
je chráněn odolným sklem Gorilla Glass 6. S 16Mpx fotoaparátem zachytíte
skvělé momenty z každého vašeho dobrodružného výletu. Nastavitelné tlačítko
XCover na boku telefonu vám zajistí rychlý a jednoduchý přístup k vašim
oblíbeným aplikacím. Baterie s kapacitou 3000 mAh je vyměnitelná a podporuje
rychlé 15W nabíjení.
Obsah balení: telefon, baterie, cestovní nabíječka, datový kabel, stručná
uživatelská příručka
Barvy: černá

Samsung Galaxy A32 5G (A326B)
Smartphone Samsung Galaxy A32 5G vypadá dobře a skvěle se drží. Na velkém
6,5palcovém displeji s HD+ rozlišením se váš každodenní obsah bude zobrazovat
v sytých barvách a ostrých detailech. Se čtyřnásobným zadním fotoaparátem s
hlavní 48Mpx čočkou pořídíte velké množství úžasných fotografií a až 4K videí. S
13Mpx předním fotoaparátem s bokeh efektem snadno vytvoříte úžasné selfie
snímky. Výkonná 5000mAh baterie vám umožní mnohohodinový provoz
telefonu a s 15W adaptivním nabíjením bude rychle dobitá. Čtečka otisků prstů
je integrovaná do bočního vypínacího tlačítka pro pohodlné a bezpečné
odemykání telefonu.
Obsah balení: telefon se zabudovanou baterií, cestovní nabíječka, datový kabel,
špendlík pro vyjmutí SIM karty, stručná uživatelská příručka
Barvy: černá, fialová

Xiaomi Redmi 9T 64GB
48 MPx hlavní fotoaparát s podporou umělé inteligence, 120° širokoúhlý
objektiv a 2 MPx čočka pro focení v macro režimu. Redmi 9T celkově nabízí
zážitek z focení i natáčení videí. Nadstandardní 6000 mAh baterie s rychlým 18W
nabíjením a 8jádrový procesor Qualcomm® Snapdragon™ 662s optimalizací
výkonu a úsporu energie. To vše zajistí komfortní používání přístroje i s
náročnějšími aplikacemi.
Displej s Dot Drop výřezem pro čočku přední kamery nabízí certifikované snížení
vyzařování modrého světla, které ve večerních či nočních hodinách méně
ohrožuje vaše zdraví. Přesná a rychlá čtečka otisku prstu na boku přístroje i
zabezpečení pomocí snímku obličeje zajistí ochranu před neoprávněným
přístupem k vašim osobním datům. Zadní kryt má texturu zabraňující viditelným
otiskům prstů.
Balení obsahuje: Xiaomi Redmi 9T 64GB s vestavěnou baterií, nabíječka s
konektorem USB, kabel s konektory USB a USB-C, špendlík pro vyjmutí SIM
karty, stručný manuál a bezpečnostní informace
Barvy: šedá, modrá
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Xiaomi Redmi Note 10S 64GB
Prostřednictvím čtyřnásobného fotoaparátu vám Redmi Note 10S umožní pořizovat
skvělé snímky a videa. Hlavní objektiv má 64Mpx, makro objektiv 2Mpx, snímač hloubky
barev 2Mpx a ultra širokoúhlý objektiv 8Mpx se zorným úhlem 118° pořídí výtečné
skupinové fotografie i snímky krajiny. Časosběrný režim Pro pracuje i za nepříznivých
světelných podmínek a zvládá také přechod časosběru mezi dnem a nocí. Noční režim
dokáže záběry automaticky upravit a v případě potřeby vylepší barvy i expozici. Redmi
Note 10S je všestranným telefonem střední třídy. DotDisplay 6,43" FHD+ AMOLED
(vůbec poprvé v řadě Redmi Note) vás nadchne. Bez rámečku nabízí poměr stran 20:9.
Duální reproduktory najdete v horní i spodní části telefonu. Redmi Note 10S, poháněný
procesorem MediaTek Helio G95, je navržen pro maximální herní zážitek. Výkon GPU je
o 31 % lepší než u předchozí generace 9S. Baterie o kapacitě 5 000 mAh udrží zařízení v
běžném provozu po celý den a díky rychlému 33W nabíjení bude její dobití hračkou.
Nově navržený snímač otisků prstů Arc splývá s boční stranou zařízení. Díky tomu je
nenápadně integrovaný do těla telefonu, ale zároveň pohodlný pro použití. Sklo
Corning® Gorilla® Glass zvyšuje odolnost proti poškrábání a poskytne vám vetší jistotu
při každodenním používání. Vyladěná podpora LTE vám umožní rychlé a stabilní
připojení k internetu.
Balení obsahuje: telefon se zabudovanou baterii, nabíjecí adapter s USB konektorem,
kabel s konektory USB a USB-C, transparentní silikonové pouzdro, špendlík pro vyjmutí
SIM karty, stručný návod
Barvy: šedá, modrá

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB
Vytvářejte obsah jako profesionálové pomocí čtyřnásobného fotoaparátu s technologií 9
v 1 pixel-binning a technologií Dual native ISO. Pořizuje úžasně detailní snímky díky
vylepšenému zpracování a vyššímu dynamickému rozsahu. Noční režim využívá pokročilý
algoritmus více snímků RAW pro ostré a jasné fotografie. Nové kreativní fotografické a
video funkce, včetně režimů Pro time-laps, Dual Video, Long Exposure, Telemacro a
ShootSteady.
Nový boční snímač otisků prstů Arc nyní splývá se zařízením pro pohodlnější pocit v ruce,
který ale neohrozí snadnost jeho použití. Displej přístroje je chráněn před oděrkami a
poškrábáním technologií tvrzeného skla Corning® Gorilla® Glass 5.
Displej s poměrem stran 20:9 má vysokou obnovovací frekvenci 120 Hz. Umožňuje
plynulejší zážitek během hraní a každodenního používání, zatímco jeho působivá 240Hz
dotyková vzorkovací frekvence nabízí lepší citlivost a nižší latenci pro rychlejší odezvu
obrazovky. Duální reproduktory nabízejí zážitek ideální pro streamování obsahu, hraní
her nebo poslech vaší oblíbené hudby.
Procesor Qualcomm® Snapdragon™ 732G postavený na 8nm výrobním procesu pohání
Redmi Note 10 Pro dostatečně na to, aby s přehledem zvládal i náročné aplikace.
Kabelové nabíjení 33W poskytne rychlé nakopnutí přístroje pro vykonání další práce pro
vás.
Balení obsahuje: Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB s vestavěnou baterií, nabíječka s
konektorem USB, kabel s konektory USB a USB-C, transparentní silikonové pouzdro,
špendlík pro vyjmutí SIM karty, stručný manuál a bezpečnostní informace
Barvy: šedá, modrá
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Xiaomi Mi 10T 128GB
Špičkový fotoaparát, displej i výkon. Model Mi 10T je dalším z top produktů výrobce
Xiaomi. Vlastnosti jako 64Mpx trojnásobný fotoaparát s umělou inteligencí, silný
procesor, adaptivní Full HD+ displej a možnost rychlonabíjení vás nadchnou. Čočky
fotoaparátu jsou specializované pro dosažení nejlepšího záznamu scény, nasnímání
širokoúhlého záběru nebo zachycení detailu přes makro objektiv. Videa dokážete zachytit
až v rozlišení 8K, takže i promítnutí na velkoplošné televizi vám přinese silný zážitek.
Nový Mi 10T se pyšní displejem s dosud nejvyšší obnovovací frekvencí z dílny Xiaomi!
Díky vysoké frekvenci dokáže zobrazit až 144 snímků za sekundu. Plynulé přechody mezi
zobrazovaným obsahem snižují namáhání očí. Při výběru vašeho nového telefonu
vezměte v potaz i další vlastnosti. Zde je výběr některých z nich. Chytrý displej
automaticky přiřadí ke každé aplikaci nejvhodnější frekvenci, zdokonalí tak plynulý chod a
optimalizuje spotřebu energie. Díky snímačům okolního světla a certifikace TÜV
Rheinland Low Blue Light přizpůsobí telefon svítivost displeje a přispěje k ochraně vašich
očí. Bleskurychlé připojení s čipem a frekvencemi podporujícími 5G sítě. Nově také
podpora Wi-Fi s novým protokolem 6. Rychlonabíjení až 33 W vycházející ze souběžného
nabíjení metodami MMT a Mi Fast Charge. Obal telefonu je chráněn ionty stříbra, které
zaručují dlouhotrvající antibakteriální účinky a poskytují ochranu několik hodin.
Multifunkční NFC, technologie Liquid Cool, boční snímač otisků prstů, dvojice
reproduktorů s efektem 3D zvuku nebo podpora dvou SIM karet.
Balení obsahuje: telefon s vestavěnou baterii, nabíjecí adapter, kabel USB-C, redukce z
USB-C na 3,5mm audio jack, ochranné silikonové pouzdro, ochranná fólie nalepená na
displeji, špendlík pro vyjmutí SIM karty, stručná příručka
Barvy: stříbrná, černá

Xiaomi Mi 11 lite 5G
Svěží vzhled s vyšším výkonem. Mi 11 Lite 5G je s tloušťkou 6,81 mm a hmotností jen 159
g mimořádně pohodlný pro manipulaci v ruce. 6,55" AMOLED displej s ochranou
Corning® Gorilla® Glass 6 a tenký 1,88 mm rámeček tvoří stylový vzhled. Baterii 4250
mAh „postavíte na nohy“ díky rychlému 33W nabíjení.
Mi 11 Lite 5G je nabitý výkonem a navržen pro zábavu. Displej je vybaven barevným
gamutem DCI-P3 pro živé snímky, vysokou přesnost a zachování barev. Duální
reproduktory mají s certifikaci Hi-Res Audio a Hi-Res Audio Wireless pro skvělý zážitek.
Procesor Qualcomm® SnapdragonTM 780G patří v době uvedení telefonu mezi
nejvýkonnější mobilní platformy Qualcomm 7. řady.
Mi 11 Lite 5G navazuje na odkaz Xiaomi v inovativních kamerových technologiích v řadě
Mi. Díky trojici zadních fotoaparátů s 64Mpx hlavním objektivem, 8Mpx ultra širokoúhlým
objektivem a 5Mpx telemakro objektivem, pořizuje Mi 11 Lite 5G v maximální kvalitě,
kterou mobilní technologie nabízí.
Jak širokoúhlý, tak i přední objektiv byly optimalizovány pro slabé světelné podmínky v
nočním režimu. Fotoaparát je vybaven i zábavným výběrem nových video režimů a filtrů,
pomocí kterých můžete upravit vaše snímky či videa i bez profesionálního vybavení.
Balení obsahuje: Xiaomi Mi 11 lite 5G 128GB s vestavěnou baterií, nabíječka s
konektorem USB, kabel s konektory USB a USB-C, adaptér mezi konektory USB a 3,5 mm
audio jack, transparentní silikonové pouzdro, špendlík pro vyjmutí SIM karty, stručný
manuál a bezpečnostní informace
Barvy: černá
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