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Ulefone Mix i Ulefone Mix 2 wchodzą na polski rynek 
 
Marka Ulefone, za pośrednictwem oficjalnego dystrybutora, firmy CK MEDIATOR, 
wprowadza na polski rynek nowe modele smartfonów. Ulefone Mix to m.in. bezramkowy 
ekran o przekątnej 5,5 cala, wykorzystanie dwóch systemów nawigacji GPS oraz 
prowadzenie rozmów telefonicznych przy użyciu sieci LTE. Wraz z nim w dystrybucji pojawi 
się Ulefone Mix 2, smartfon z ekranem o proporcjach 18:9.  
 
Ulefone Mix – lepsza nawigacja bez ramek 
 
Wykorzystany w Ulefone Mix ośmiordzeniowy procesor MediaTek 6750T pracuje pod 
kontrolą systemu operacyjnego Android 7.0 Nougat. Płynną pracę aplikacji ma zapewnić 4GB 
pamięci RAM. Na potrzeby użytkowników oddano 64GB pamięci wbudowanej, którą można 
rozbudować do 256 GB za pomocą karty pamięci. Za czas pracy Ulefone Mix odpowiada 
bateria o pojemności 3300 mAh. Dostęp do danych i plików użytkownika jest zabezpieczony 
skanerem linii papilarnych. W pamięci urządzenia można zapisać 5 odcisków palca.  
 
Zdecydowaną większość przedniego panelu smartfona zajmuje wyświetlacz, pod którym 
pozostawiono miejsce na czytnik linii papilarnych i frontowy aparat. Przednia matryca ma 
rozdzielczość 13MP, natomiast główny aparat to dwie soczewki (13 oraz 5MP) wspierane 
podwójną diodą LED, ułatwiającą robienie zdjęć w gorszych warunkach oświetleniowych.  
 
Ulefone Mix, poza wykorzystaniem technologii GPS, korzysta również z systemu GLONASS, 
dzięki czemu wskazania dotyczące położenia smartfona będą dokładniejsze. Lepszą jakość 
połączeń telefonicznych z kolei ma zapewnić wykorzystanie technologii VoLTE, czyli 
wykonywanie rozmów głosowych oraz video z wykorzystaniem sieci 4G. Smartfon podczas 
połączenia nie będzie się przełączał na na sieć UMTS lub GSM, lecz będzie cały czas zostawał 
w zasięgu szybkiego internetu, dzięki czemu przyspieszeniu ulegnie samo nawiązanie 
połączenia z rozmówcą.  
  



 

Ulefone Mix 2 – ekran 2:1 za mniej niż 600 PLN.  
 
Równolegle z Ulefone Mix na polskim rynku pojawia się budżetowy smartfon z 5,7-calowym 
ekranem o proporcjach 18:9 - model Mix 2. Na jego wyposażeniu znalazł się m.in. procesor 
MediaTek 6737, 2GB pamięci RAM, 16GB pamięci wbudowanej (z możliwością rozszerzenia 
do 128GB), aparat 8MP (przód) oraz 13 i 5MP (tył). 
 
Dzięki wykorzystaniu ekranu 18:9 spory wyświetlacz umieszczono w obudowie urządzenia 
kojarzonej ze smartfonami 5,2-calowymi. Ulefone Mix 2 pracuje pod kontrolą systemu 
operacyjnego Android 7.0.  
 
Sugerowana cena detaliczna Ulefone Mix wynosi 699 PLN brutto oraz 549 PLN brutto w 
przypadku Ulefone Mix 2. Podobnie jak wszystkie inne smartfony dystrybuowane przez CK 
MEDIATOR, także ten model jest objęty 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/

