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Axon 7 ju ż w Polsce  
 

ZTE, globalny lider technologii LTE i nowoczesnych urządzeń oraz technologii telekomunikacyjnych 

wprowadza do sprzeda ży w Polsce swój flagowy smartfon z segmentu premium  - Axon 7.  

 

Model Axon 7 spełnia wszystkie oczekiwania względem flagowego modelu światowego producenta smartfonów: 

parametry techniczne z najwyższej półki, doskonałą jakość wykonania oraz nietuzinkowy design. Smartfon 

wyposażony jest w wysoko wydajny i przy tym energooszczędny czterordzeniowy procesor Qualcomm 

Snapdragon 820 z częstotliwością taktowania do 2,15 GHz. Duża dostępna ilość pamięci RAM 4GB i działanie  

w oparciu o system operacyjny Android 6.0 Marshmallow sprawiają, że telefon działa bardzo szybko i sprawnie 

wykonuje wszystkie zadania postawione mu przez użytkownika.  

 

Axon 7 wyróżnia się niezwykle zaawansowanym systemem dźwięku, który opracowany został m.in.  

we współpracy z muzykami z Konserwatorium Muzycznego Golden Ears z Xi’an w Chinach i  jest generowany 

przez głośniki stereo umieszczone symetrycznie po obu stronach ekranu. Za jego pracę odpowiada audiofilski 

procesor dźwięku marki Asahi Kasei (AK4961 + AK4490). Scenę dźwięku można poszerzyć do rozmiarów 

profesjonalnego studia muzycznego dzięki technologii dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. Dopełnieniem 

parametrów audio tego smartfona są dwa czułe mikrofony do nagrywania dźwięku stereo w najwyższej jakości  

i aktywna redukcja szumów oraz zakłóceń podczas rozmowy. 

    

Axon 7, podobnie jak dostępna już na polskim rynku jego wersja mini, został zaprojektowany przez studio 

projektowe BMW Designworks ze Stanów Zjednoczonych. Elegancka metalowa obudowa, zaokrąglone 

krawędzie, ekran 2,5D oraz wyraźnie zaznaczone maskownice głośników sprawiają, że Axon 7 wyróżnia się  

swoim wyglądem wśród innych urządzeń tego typu. Za perfekcyjne wyświetlanie kolorów odpowiada ekran 5,5” 

wykonany w technologii aktywnej AMOLED, która posiada najwyższy na rynku współczynnik kontrastu, dzięki 

doskonale czarnej czerni, niedostępnej dla ekranów typu IPS. Jego wysoka rozdzielczość 2K jest trudna  

do zauważenia na pierwszy rzut oka, ale przy wykorzystaniu okularów do wirtualnej rzeczywistości użytkownik 

nie odczuwa dyskomfortu spadku jakości wyświetlanych szczegółów, co jest widoczne przy ekranach klasy Full 

HD przy tych zastosowaniach. Całość uzupełnia umieszczony na tylnym panelu czuły i błyskawicznie reagujący 

(0,25 s) czytnik linii papilarnych, który poza odblokowywaniem urządzenia służyć może do obierania rozmów 

oraz robienia szybkich zdjęć.  
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Smartfon wyposażony jest w dwa aparaty. Główny, z przysłoną F/1.8, rozdzielczością 20 Mpix z optyczną  

i elektroniczną stabilizacją obrazu. Aparat może automatycznie dostosować parametry wykonywanych zdjęć  

do dynamicznie dopasowanych trybów scenerii (na podstawie światła i ruchu). Przedni aparat do zdjęć selfie  

to 8Mpix. Smartfon umożliwia nagrywanie wideo w jakości 4K (2160p). Rozbudowany tryb ręczny pozwala 

modyfikować m.in. wszystkie parametry matrycy, obiektyw, auto focus. 

 

Axon 7 jest wyposażony w 64GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć do 128GB (za pomocą karty 

microSD). Do innych wyróżników telefonu zaliczyć należy opcję Dual SIM oraz funkcję szybkiego ładowania 

Qualcomm Quick Charge 3.0, dzięki której doładowanie baterii o pojemności 3250 mAh od 0% do 80% zajmuje 

nie więcej niż 30 minut. 

 

Axon 7 jest objęty programem Axon VIP serwis. W ramach programu okres gwarancyjny urządzenia wydłużony 

został do 3 lat. Ponadto, w ciągu pierwszych 6 miesięcy od daty zakupu producent gwarantuje jednokrotną 

wymianę uszkodzonego ekranu i jednokrotną naprawę smartfona w przypadku jego zalania przez pełen okres 

trwania gwarancji.  

 

Axon 7 można kupić w sieci EURO RTV AGD w cenie od 2399 zł 

 

Więcej szczegółów na oficjalnej stronie:  Axon 7  
Film produktowy : Axon 7 
 

Specyfikacja Axon 7 
 

• System :  
Android 6.0 Marshmallow;  
Procesor czterordzeniowy Qualcomm Snapdragon 820 CPU 2,15 GHz;   
Transmisja danych LTE 300/50Mb/s, WCDMA, EDGE, GSM,  
Wi-Fi, Bluetooth,  
Pamięć: 4GB RAM, 64GB ROM, czytnik kart microSD. 
GPS, GLONASS, Beidou,  
Czytnik NFC zabudowany w ekranie 

• Ekran:   
5,5 cala, AMOLED 2K (1440x2560) 
Szyba Gorilla Glass 4 
Zaokrąglone krawędzie szkła 2.5D 
Obsługa ekranu w rękawiczkach 

• Dźwięk:   
Wzmacniacz Asahi Kasei 
Dźwięk przestrzenny Dolby Atmos 
Głośniki stereo 
2-kanałowe słuchawki douszne  

• Główny aparat : 20 Mpx; AF z detekcją fazy PDAF,  
Jasność f/1.8,  
Podwójna lampa LED,  
Optyczna i elektroniczna stabilizacja obrazu,  
Automatyczna detekcja scenerii,  
Rozbudowany tryb ręczny,  
Geo-tagging, Anty-migotanie, HDR, Znak wodny, Panorama, Zdjęcia nocne, Wielokrotna ekspozycja, Długa 
ekspozycja, Opóźniona migawka, Zwolnione tempo, Filtry 

• Przedni aparat : 8 Mpx; f/2.2; 
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• Wymiary:   
151,7 x 75 x 7,9 mm; 
Waga 175 gramów;  

• Design: 
Wygodne złącze USB typu C pasujące w każdej orientacji; 
Metalowa obudowa wykonana z lotniczego aluminium z precyzją 0.1mm; 
Czytnik linii papilarnych.  

• Czujniki: Akcelerometer, Zbliżeniowy, Oświetlenia, Żyroskop, Kompas, Halla, Pola magnetycznego 
• Bateria:  3250 mAh, Quick Charge 3.0 – 0~80% w 30 minut 
• Dostępne kolory:  Szaro-stalowy, Złoty 

 
O ZTE: 

Założony w 1985 roku, ZTE to najstarszy chiński producent sprzętu telekomunikacyjnego, w tym infrastruktury 
sieciowej oraz urządzeń mobilnych. Potencjał produkcyjny oraz zasoby R&D, a także liczne patenty sprawiają,  
że marka ZTE zaliczana jest do grona liderów technologii moblinych na świecie. ZTE od 30 lat produkuje pełną gamę 
urządzeń mobilnych w tym smartfonów, tabletów, modemów USB i mobilnych hotspotów i współpracuje z ponad 320 
największymi dostawcami i dystrybutorami w ponad 160 krajach na całym świecie.  

ZTE Poland  od 10 lat współpracuje ze wszystkimi operatorami na rynku i partnerami biznesowymi, dostarczając 
zaawansowane produkty w przystępnych cenach, zgodnie z przyjętą filozofią „Affordable premium”.  

Więcej na stronach: 
www.pl.ztedevice.com 
www.facebook.pl/ztepoland   
www.twitter.com/ZTEPoland  
www.instagram.com/zte_poland/ 
www.youtube.com/user/ZTEPOLAND 
 


