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HOMTOM HT50 – najtańszy smartfon z baterią o 
pojemności 5500 mAh 

 
 
Autoryzowany dystrybutor marki HOMTOM w Polsce, CK MEDIATOR, wprowadził do 
sprzedaży nowy smartfon HOMTOM HT50. Urządzenie łączy w sobie pojemną baterię o 
pojemności 5500 mAh, ekran IPS, wydajne podzespoły, a także atrakcyjną cenę. HOMTOM 
HT50 pochodzący z polskiej dystrybucji jest objęty dodatkowo 24-miesięczną gwarancją 
realizowaną na terenie kraju wraz z pełnym wsparciem posprzedażowym.  
 
HOMTOM HT50 został wyposażony w układ MediaTek MT6737, w którego skład wchodzą 
cztery rdzenie Cortex-A53 pracujące z częstotliwością 1,3 GHz i układ graficzny ARM Mali-
T720 MP2. Za płynną pracę systemu operacyjnego Android 7.0 Nougat odpowiada 3 GB 
pamięci RAM. Na pliki użytkownika przeznaczono 32 GB pamięci wewnętrznej. Można ją 
rozszerzyć za pomocą karty pamięci MicroSD o pojemności do 256 GB. Do weryfikacji 
tożsamości użytkownika wykorzystano umieszczony z tyłu urządzenia czytnik linii 
papilarnych. 
 
Smartfon został wyposażony w 5,5-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości HD. Ekran został 
wykonany w technologii 2,5 D, dzięki czemu jego krawędzie są delikatnie zakrzywione.   
 
W urządzeniu zastosowano akumulator o pojemności 5500 mAh oraz technologie szybkiego 
ładowania MediaTek PumpExpress 2.0. Mimo zastosowania tak pojemnej baterii, grubość 
obudowy urządzenia wynosi zaledwie 8,9 mm.  
 
HOMTOM HT50 posiada dwa 13-megapikselowe aparaty umieszczone z przodu i z tyłu 
urządzenia. Zdjęcia wykonywane głównym aparatem mogą być dodatkowo doświetlane za 
pomocą diody LED.  
 



 

Sugerowana cena detaliczna HOMTOM HT50 wynosi 499 PLN brutto. Podobnie jak wszystkie 
inne smartfony dystrybuowane przez CK MEDIATOR, także ten model jest objęty 24-
miesięczną gwarancją, realizowaną na terenie kraju. HOMTOM HT50 jest dostępny w kolorze 
niebieskim, czarnym i srebrnym. 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/

