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Ulefone T1 Premium – od 128 do 256 GB pamięci na 
twoje dane 

 
Od stycznia w polskiej dystrybucji marki CK MEDIATOR dostępny jest Ulefone T1 Premium. 
Smartfon wyposażony został m.in. w 6 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wbudowanej oraz 
ośmiordzeniowy procesor Helio P25. Ulefone T1 Premium pracuje pod kontrolą systemu 
Android 7.0. Urządzenie jest dostępne w Polsce w autoryzowanej dystrybucji, wraz z pełnym 
wsparciem gwarancyjnym i posprzedażowym. 
 
Smartfon działa w oparciu o  8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio P25 o częstotliwości 
taktowania wynoszącej 2,6 GHz. Jego pracę wspiera układ graficzny Mali-T880. Ulefone T1 
Premium pracuje pod kontrolą Androida 7.0 Nougat. Użytkownik smartfona ma do swojej 
dyspozycji 128 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć do 256GB za pomocą karty 
MicroSD. 
 
5,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1920x1080 pikseli jest chroniony szkłem Corning 
Gorilla Glass 3. Wymiary urządzenia (wys. x szer. x grub.) to 155 x 76,9 x 8,45 mm. Jego waga 
to 181 g. Wykonana z metalu obudowa została zaprojektowana w niebiesko-czerwonej 
kombinacji kolorów.  
 
Za szybkie ładowanie akumulatora o pojemności 3680 mAh odpowiada technologia MediaTek 
Pump Express. Szacowany czas pracy w trybie czuwania wynosi 450 godzin. Główny, podwójny 
aparat modelu T1 Premium wyposażono w matryce o rozdzielczości 16 i 5 megapikseli od firmy 
Samsung. Frontowa kamera dla amatorów selfie to 8MP obiektyw.  
 
Zapisane na smartfonie dane, zdjęcia, pliki video czy aplikacje przed niepożądanym dostępem 
chroni czytnik linii papilarnych. Czas odblokowania smartfona wynosi 0,1s. W pamięci 
urządzenia można zapisać 5 odcisków palca.  
  



 

Sugerowana cena detaliczna Ulefone T1 Premium wynosi 1499 PLN brutto. Podobnie jak 
wszystkie inne smartfony dystrybuowane przez CK MEDIATOR, także te modele są objęte 24-
miesięczną gwarancją, realizowaną na terenie kraju. 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/

