
LG K8 LTE [K350N]

Najważniejsze dane techniczne:

• Procesor: MediaTek MT6735, 4-rdzeniowy 1.3Ghz, Mali-T720MP1 GPU

• Ekran: IPS 5.0” HD (720 x 1280), 294ppi

• Aparat: Główny: 8.0MP f/2.4, Autofocus, LED Flash, Przedni: 5 MP f/2.4

• Bateria: Li-Ion 2150mAh [Max. czas czuwania – 400 godz., Max. czas rozmów – 21 godz.]

• Sieć: LTE cat.4: 150Mbps / 50Mbps, HSDPA 21.1 Mbps /HSUPA 5.76Mbps

GSM [850/900/1800/1900], UMTS[850/900/1900/2100], LTE[800/900/1800/2600]

• Łączność: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth v4.2, A2DP, Low Energy, apt-X

• System: Android 6.0.1 Marshmallow

• Pamięć : 1.5GB RAM / 8GB eMMC (dostępna ok. 3GB), micro SD do 32GB

• Wideo: Odtw.: MP4/DviX/XviD/H.264/H.263/WMV; Nagr.: FHD@30fps

• Muzyka: MP3/WAV/WMA/eAAC+

• Wymiary: 144,6 x 71,5 x 8,7 (157g)

ZNAJDŹ SWÓJ WŁASNY STYL

Odwiedź wymarzone miejsca, twórz wspaniałe wspomnienia, zgraj się z ulubioną ścieżką 

dźwiękową. Zaspokój swoją potrzebę wyrazistego designu, opanowuj sztukę robienia selfie. 

LG K8 LTE zachęci Cię do wyjścia poza ramy.

ELEGANCKIE, ZAKRZYWIONE SZKŁO 2.5D ARC GLASS

Wygląd przeniesiony na najwyższy poziom. Smukła sylwetka, wyjątkowe zaokrąglenie przedniego 

panelu oraz tylna obudowa z wyraźnym, „tkanym” wzorem dodaje polotu, ale i pewności chwytu.

DOŚWIETLONE SELFIE WYZWALANE GESTEM

Unieś dłoń, przygotuj kadr i zaciśnij pięść przed ekranem, by rozpocząć 3-sekundowe odliczanie. 

Proste i szybkie, prawda? Nawet robiąc selfie nocą nie musisz się martwić, bo ekran doświetli Twoją 

twarz. Nie zapomnij się uśmiechnąć! 

APARAT 8MP f/2.4

Duża matryca i jasny obiektyw to podstawa przy robieniu zdjęć. Szybkie ostrzenie i wyzwalanie 

migawki też się przyda. A jeśli połączyć to funkcją Tap&Shoot, umożliwiającą błyskawiczne wykonanie 

zdjęcia poprzez dotknięcie ekranu, to mamy już naprawdę udany zestaw.

5,0-CALOWY WYŚWIETLACZ HD IN-CELL TOUCH

Smartfon LG K8 LTE wyposażony jest w wyświetlacz HD, który dzięki zmniejszeniu refleksów świetlnych 

zapewnia żywe kolory oraz wyraźny obraz nawet w słoneczny dzień. Bateria o pojemności 2125mAh 

zapewni mu spokojny zapas mocy na cały dzień pełen rozrywki.



Cecha Korzyści

Ekran In-Cell 

IPS 5.0” HD

Niezwykle naturalny i żywy obraz, czytelny nawet w 

słoneczne dni.

Aparat 8MP
Naprawdę błyskawiczne zdjęcia dzięki dużej 

matrycy i jasnemu obiektywowi.

Selfie do potęgi 5

Nowa funkcja 4 zdjęć z rzędu oraz doświetlenie 

ekranem jeszcze bardziej ułatwiają „autoportrety”, a 

ich jakość zapewni matryca 5MP.

Wygląd i 

wykończenie 

premium

Komfortowo wyprofilowana sylwetka jest przede 

wszystkim estetyczna, ale i wygodna.

LTE, 4 rdzenie, 

bateria 2150 mAh

Sprawdzone podzespoły, łączność LTE i najnowszy 

system. LG K8 LTE doskonale sprawdzi się w 

codziennym użytkowaniu.
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