
ALIGATOR outdoor RX430 eXtremo 

Nárazuvzdornost třídy IP67 

ČTYŘJÁDROVÝ procesor 1,2 GHz 

Paměť operační : 1 GB RAM 

Paměť Flash : 4 GB 

Slot paměti : microSD/SDHC až do 32GB 

NA DVĚ SIM karty !!! 

Displej : 4,3“ IPS s rozlíšením 960 x 540 pixelů 

Kamera : zadní 8Mpx(13 Mpx interpol.) + blesk, přední 0,3Mpx 

Baterie (kapacita) : Li-Ion 2800 mAh !!!!!!!!!!!       

 CENA: 7.490 Kč s DPH 

Popis produktu:  Aligator RX430 eXtremo 
Supervýkonný smartphone na dvě SIM karty, perfektní pro outdoor aktivity v extrémním prostředí. 

Díky certifikaci normy IP67 ho neohrozí agresivní koupel v divoké řece, pád na zem při horské túře, ani jemný písek a 

prach rozpálené pláže. IPS displej je chráněn tvrzeným sklem Gorilla glass, které spolehlivě odolává nárazům i 
nežádoucím škrábancům. Uvnitř atraktivního pogumovaného těla tepe supervýkonný čtyřjádrový procesor s 

grafickým akcelerátorem a operační pamětí 1GB. Pro přesnou orientaci v náročném terénu je systém vybaven 
kvalitním a velmi rychlým GPS příjímačem. Nechybí ani digitální kompas. 

RX430 eXtremo nezaostává ani v multimediální oblasti. Tento smartphone je vybaven dvěma kamerami. Hlavní 

8MPX kamera na zadní straně je opatřena autofokusem a přisvětlovací diodou. Na velké, IPS displeji 
můžete pohodlně sledovat HD videa, nebo hrát nejnovější hry. Konektivita je zajištěna 3G,wifi a bluetooth 

připojením. Nechybí ani USB s funkcí OTG, můžete tak bez problémů připojit i pasivní zařízení, například flash disk. 
Celý tento výkonný systém je napájen baterií s obrovskou kapacitou 2800 mAh, která podtruhuje kvality RX430 

dlouhou výdrží, nezbytnou při pobytech v přírodě. 

Operační systém:                          Android 4.2 multijazyčná verze včetně Češtiny a Slovenštiny 

Procesor - počet jader:                4 
Procesor - frekvence [MHz]:       1,2 

Uživatelská paměť:                      4 GB 
Velikost RAM:                                1 GB 

Paměťové karty:                           MicroSD, max. 32 GB                                                                                                               

Displej - uhlolpříčka [palce]:       4,3 
Displej - rozlišení [pix]:               WVGA(960x540) 

Dotykový displej:                         ano, Multiple touch screen IPS, Gorilla Glass                                                                                                                                         
Podporované sítě:                        3G, HSDPA, EGPRS, EDGE, WCDMA/UMTS                                                                           

Konektivita:                                  Bluetooth, WiFi, MicroUSB - OTG, sluchátka 

GPS:                                               Ano 
Senzory:                     LED světlo/blesk, Digitální kompas, LED dioda pro indikaci zmeškaných hovorů, nabíjení atd...              

Fotoaparát:                Přední:1,3Mpx, Zadní: 13.0MPix autofokus (s interpolací), LED blesk/světlo                                      
Baterie:                      Typ: Li-Ion / Kapacita [mAh]: 2800 

Rozměry [mm]:         147 x 78 x 22,5 
Hmotnost [g]:            265 

Obsah balení: Telefon, nabíječka, USB kabel, sluchátka s handsfree, mikrošroubovák, česká a slovenská příručka 
uživatele 


