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Bluboo D1 –  gdy podwójny aparat w smartfonie 
to za mało  

 
 
Autoryzowany dystrybutor marki Bluboo w Polsce, CK MEDIATOR, wprowadził do sprzedaży 
nowy smartfon Bluboo D1. W urządzeniu zastosowano dwa aparaty fotograficzne, w 
których skład wchodzą cztery obiektywy umożliwiające uzyskanie mniejszej głębi ostrości z 
efektem bokeh.   
 
Bluboo D1 został wyposażony w główny aparat fotograficzny składający się z dwóch 
obiektywów z matrycami produkcji Sony. Ich rozdzielczość wynosi odpowiednio 8 i 2 mln 
pikseli. Pierwszy obiektyw odpowiada za fotografowanie obiektów znajdujących się na 
pierwszym planie kadru. Drugi pozwala uzyskać efekt rozmycia tła. Za doświetlenie zdjęć 
odpowiadają dwie diody LED o różnej temperaturze barw.  
 
W skład przedniego aparatu fotograficznego wchodzą dwa obiektywy z matrycami o 
rozdzielczości 5 i 0,3 mln pikseli. Wykonywanie autoportretów w warunkach słabego 
oświetlenia umożliwia doświetlająca kadr dioda LED.  
 
W smartfonie zastosowano 5-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 720x1280, który został 
pokryty szkłem wykonanym w technologii 2.5D. Urządzenie działa pod kontrolą 
czterordzeniowego układu MediaTek MT6580A wspieranego przez 2 GB pamięci RAM. Na 
system operacyjny Android 7.0 Nougat i pliki użytkownika przewidziano 16 GB pamięci 
wewnętrznej, którą można rozszerzyć o kolejne 256 GB za pomocą kart pamięci MicroSD. 
Smartfon obsługuje dwie karty SIM.  Do weryfikacji tożsamości użytkownika wykorzystano 
czytnik linii papilarnych Microarray®, którego czas reakcji wynosi 0,1 sekundy. Za czas pracy 
na pojedynczym ładowaniu odpowiada wymienny akumulator litowo-polimerowy o 
pojemności 2600 mAh. 



 

Obudowa smartfona została wykonana ze stopu aluminium. Pod ekranem umieszczono 
wielofunkcyjny panel diod LED, który może sygnalizować nowe powiadomienia lub pulsować 
w rytm odtwarzanej muzyki. 
 
Sugerowana cena detaliczna Bluboo D1 wynosi 399 PLN. Podobnie jak wszystkie inne 
smartfony dystrybuowane przez CK MEDIATOR, także Bluboo D1 jest objęty 24-miesięczną 
gwarancją, realizowaną na terenie kraju. Smartfon jest dostępny kolorze czarnym, złotym i 
niebieskim. Aby być pewnym, że produkt pochodzi z oficjalnej dystrybucji i posiada pełne 
wsparcie w Polsce, należy zwrócić uwagę na hologram CK MEDIATOR na opakowaniu. 
 
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/

