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Bluboo S1 – gdy wąskie ramki ekranu to za mało…  
 
 
…wybierz bezramkowca w cenie smartfona ze średniej półki. Za sprawą autoryzowanego 
dystrybutora, firmy CK MEDIATOR, do sprzedaży trafił Bluboo S1. Charakterystyczną cechą 
urządzenia jest wyświetlacz, który pokrywa aż 90% powierzchni przedniego panelu, dzięki 
czemu ramki po bokach i ponad ekranem są minimalne.  
 
W smartfonie zastosowano 5,5-calowy ekran FHD produkcji SHARP, który charakteryzuje się 
współczynnikiem kontrastu wynoszącym 1400:1 oraz odwzorowaniem kolorów NTSC na 
poziomie 96%. Jego boki zostały zaokrąglone dzięki zastosowaniu technologii 2,5D. Ekran 
został pokryty szkłem Gorilla Glass 4, które gwarantuje zwiększoną odporność na zarysowania 
i skutki upadków. Zastosowany wyświetlacz posiada dwie warstwy dotyku, dzięki czemu  
interakcja z ekranem jest jeszcze dokładniejsza. Co więcej, możliwe jest korzystanie z niego 
mokrymi rękami lub w rękawiczkach.   
 
Za płynną pracę systemu operacyjnego Android 7 Nougat odpowiada 8-rdzeniowy układ 
MediaTek Helio P25 o taktowaniu  2,5 GHz, wspierany przez 6 GB pamięci RAM. Na system i 
pliki użytkownika przewidziano 64 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozbudować o 
kolejne 256 GB za pomocą kart MicroSD. Do weryfikacji tożsamości użytkownika służy czytnik 
linii papilarnych umieszczony pod ekranem, którego czas reakcji wynosi 0,1 sekundy.  
 
W skład głównego aparatu fotograficznego wchodzą dwa obiektywy. 13-megapikselowy 
obiektyw główny i 3-megapikselowy obiektyw pomocniczy służący do uzyskiwania na 
fotografiach efektu bokeh. Wykonywanie zdjęć po zmroku ułatwia dwutonowa dioda 
doświetlająca. Do autoportretów i rozmów wideo służy umieszczony pod ekranem 8-
megapikselowy aparat z trybem upiększania twarzy.  
 
W smartfonie zastosowano akumulator o pojemności 3500 mAh. Dzięki funkcji szybkiego 
ładowania, czas pełnego ładowania baterii wynosi 90 minut. Do ładowania, podłączania 
słuchawek i nośników danych wykorzystano port USB typu C.  



 

Sugerowana cena detaliczna Bluboo S1 wynosi 849 PLN brutto. Podobnie jak wszystkie inne 
smartfony dystrybuowane przez CK MEDIATOR, także ten smartfon jest objęty 24-miesięczną 
gwarancją realizowaną na terenie kraju. Bluboo S1 jest dostępny w kolorze czarnym i białym. 
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 
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