
 

Kraków, 19 czerwca 2018 r. 
 
 

Ulefone X i Ulefone Armor X debiutują w Polsce! 
 
 
Marka Ulefone, za pośrednictwem oficjalnego dystrybutora, firmy CK MEDIATOR, 
wprowadziła na polski rynek dwa nowe modele smartfonów. Ulefone X posiada 
bezramkowy ekran o przekątnej 5,85 cala, który wraz z wydajnymi podzespołami, dobrze 
sprawdzi się podczas oglądania filmów i grania w popularne tytuły gier. Ulefone Armor X 
jest przeznaczony do wykorzystania podczas ekstremalnych warunków zewnętrznych i 
posiada stopień ochrony IP68, co oznacza, że może wytrzymać do 1,5 godziny zanurzenia w 
wodzie o głębokości dochodzącej do półtora metra, albo 24 godziny... w betonie. 
 
Ulefone X z ośmiordzeniowym procesorem MT6763 i Androidem 8.1 Oreo 
 
W modelu Ulefone X postawiono na wysoką wydajność. Zapewnia ją ośmiordzeniowy 
procesor MT6763, pamięć 4 GB RAM i 64 GB ROM (dla użytkownika przeznaczono 51 GB), 
którą można rozbudować do 256 GB za pomocą karty pamięci. Za czas pracy odpowiada 
bateria o pojemności 3300 mAh - wystarczy na 290 godzin działania urządzenia lub: 10 godzin 
rozmów, 20 godzin słuchania muzyki czy 5 godzin oglądania filmów. W modelu tym 
wykorzystano także technologię bezprzewodowego ładowania Qi. 
 
Stosunek wielkości wyświetlacza, o proporcjach 18:9, do całości przedniej części wynosi 91%. 
Jego rozdzielczość to 1512x720 pikseli. Główny aparat to dwa sensory - 16 MP i 5 MP. Z kolei 
przedni aparat z układem 13 MP powinien z powodzeniem sprawdzić się do wakacyjnych 
selfie. Za wysoką jakość dźwięku odpowiada mikroukład AW8736 wraz z dedykowanym 
głośnikiem. 
 
Ulefone X, poza wykorzystaniem technologii GPS, korzysta także z systemu GLONASS, dzięki 
czemu określanie położenia smartfona jest dokładniejsze. W zestawie znajdziemy 
bezprzewodową ładowarkę UF002. W Polsce jest dostępny, w cenie 999 PLN brutto. Można 
go kupić w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej lub białej. 
 



 

 
Ulefone Armor X z gwarancją odporności IP68 
 
Wysoki stopień ochrony IP68 przed kurzem i wodą oraz obudowa odporna na pęknięcia 
sprawia, że smartfon może zostać wykorzystany nie tylko przez fanów sportów ekstremalnych, 
ale w branżach, gdzie ryzyko uszkodzenia urządzenia jest wysokie. W obudowie TPU 
zastosowano włókno szklane, wzmocniony poliwęglan i metal oraz wyświetlacz Corning Gorilla 
Glass. Smartfon cechuje się też wysoką odpornością na zróżnicowane temperatury. Może 
pracować zarówno w minus 40 stopniach Celsjusza, jak i w 80-stopniowym upale. 
 
Procesor zastosowany w Ulefone Armor X to czterordzeniowy MT6739. Wspiera go 2 GB RAM. 
Z kolei 16 GB ROM można rozbudować do 256 GB, oczywiście za pomocą karty microSD. Długi 
czas pracy gwarantuje bateria o pojemności 5500 mAh, która pozwala na 250 godzin czuwania 
urządzenia lub: 20 godzin rozmów, 30 godzin słuchania muzyki czy 10 godzin oglądania filmów. 
W Ulefone Armor X, podobnie jak w modelu Ulefone X, także zastosowano technologię 
bezprzewodowego ładowania Qi. 
 
Wyświetlacz Ulefone Armor X posiada rozdzielczość 1440x720 pikseli. Główny aparat to dwa 
sensory – 13 MP i 5 MP, natomiast frontowa kamera została wyposażona w sensor o 
rozdzielczości 8 MP. Również i w tym modelu zastosowano osobny układ audio AW8736 w 
parze z dedykowanym głośnikiem. 
 
Ciekawostką jest jednak obecność, obok tradycyjnego czytnika linii papilarnych, rozwiązania 
typu „Face ID”, czyli skanera twarzy, dzięki któremu zabezpieczymy dane, znajdujące się na 
smartfonie. Ponadto, jako że Ulefone Armor X dedykowany jest także do zastosowań 
profesjonalnych, znajdziemy tu także technologię NFC oraz możliwość skorzystania z dwóch 
kart SIM, ze wsparciem dla LTE, dla obu z nich. W zestawie znajdziemy bezprzewodową 
ładowarkę UF002. 
 
W Polsce Ulefone Armor X jest dostępny, w cenie 849 PLN brutto. 
 
O firmie CK MEDIATOR 

Spółka CK MEDIATOR powstała w 1997 roku. Od początku działalności jej głównym profilem 
była hurtowa sprzedaż towarów IT, m.in laptopów marki Toshiba, ASUS, Lenovo, Dell, HP i 



 

Acer. Szerokie kontakty wśród producentów elektroniki, w 2016 roku 
zaowocowały rozszerzeniem oferty o najwyższej jakości smartfony chińskich marek, takich jak 
m.in.: Xiaomi, Doogee, HOMTOM, Bluboo, Ulefone czy UMI. Jednym z bieżących, kluczowych 
dla firmy celów jest sukcesywne wprowadzanie do oferty dystrybucyjnej kolejnych brandów i 
budowanie kompetencji najbardziej profesjonalnego importera tego typu urządzeń w Polsce. 
 
Więcej informacji na stronie: www.ckmediator.pl 
 
 
 
 

http://www.ckmediator.pl/

