
نقدم لك جهاز Lenovo A516 المليء بالعديد من المزايا القّيمة مثل معالج 1,3 جيجاهرتز 
لتتمكن من  إنش  بقياس 4,5  رائع�، كما يمنحك شاشة ساطعة  أداًء  ليمنحك  النواة  ثنائي 
مشاهدة ومشاركة الصور بوضوح حتى من زاوية تبلغ 178 درجة.  ومع إطار بسماكة 9,9 مم 
فإنك ستتمكن من حمله واستخدامه بسهولة وراحة كبيرة وأيض� فإنه يمتاز ببطارية تدوم 

طويًال مما يجعله الجهاز الذي ترغب حق� باقتنائه.

شاشة قياس
4,5 إنش

بطارية تدوم طويًال
تمنحك 23 ساعة

تحدث دون توقف

تصميم بسيط
ومتناسق

استقبال
شريحتين

نقـدم لـك جهـاز Lenovo A369i بشـاشـة قيـاس 4 إنـش لتـستـمتع بالملتـميـديا بأفضـل
ســـعر كمـــا أنـــه يأتيـــك ببرنامـــج أكثـــر ســـهولة وأســـرع إســـتجابة مـــن خـــالل نظـــام
جيجاهرتز.   1,3 بسرعة  النواة  ثنائي  معالج  وفق  يعمل  الذي   Android™ Jelly Bean OS
يجعله  ذلك  كل  المستخدمين.  من  كبير  لحيز  المفيدة  شريحتين  إستقبال  ميزة  وأيضا 

الجهاز ا«مثل لºقتناء.

LENOVO® A369i SMARTPHONE
أقـصـى حـدود التــرفيــه بـيــن يـديـك

شاشة قياس 4 إنش
لالستمتاع بالملتميديا

Android™
Jelly Bean

معالج ثنائي النواة
1,3 جيجاهرتز «داء أكثر

سرعة وإستجابة

LENOVO® A516 SMARTPHONE
فــي متـــنــاول يـــدك بـكـل زوايـــاه

 الدقة ا«مثل بشاشة تنبض بالحياة بتصميم نحيف جد¼

سهل االستخدام بيد واحدة مع واجهة أمامية محسنة

أخف وزن� وأقل حجم� وأسهل في الحمل والتحدث

حجم 5 إنش ليالئم الجيب والحقائب الصغيرة

سالسته تتحدث!
أخــــــف وزنـــــــ�، أكــــــثـــــــر أنـــــــاقــــــة
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>

كاميرا أمامية بدقة ٥ ميغابيكسل بعدسة واسعة النطاق

كاميرا خلفية بدقة ١٣ ميغابيكسل

نحيف للغاية  ٦,٩ مم

شاشة فائقة الدقة قياس ٥ إنش مع معالج رباعي النواة
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نـقـدم
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بنحافة 6,9 مم ووزن 121 غرام لسهولة الحمل والتحدث من خالله

نحيف جد¼ وخفيف الوزن

ُصمم بطبقة حماية للشاشة Corning Gorilla Glass مع تصميم
�خارجي محفور بالليزر يمنحك حماية أفضل ومظهر¼ جذاب

مذهٌل دائم� وأنيٌق جد¼

يجعـل من الصـور مليـئـة بالحيـويـة والحيــاة بشــاشـة تـمـنــح
440 بيكسل في كل إنش من مساحتهـا

صورة كريستالية واضحة النقاء

تأتيـك بحـسـاسـات عاليـة الدقـة اللتقـاط صـور حيـويـة مهمـا
كان مستوى اÍضاءة

13 ميغابيكسل كاميرا خلفية

مثالية للصور الشخصية والصور الجماعية «نها تأتي بعدسة
واسعة النطاق حتى 84 درجة

5 ميغابيكسل كاميرا أمامية

LENOVO
SMARTPHONE



يأتيك بسماكة 8,7 مم وتصميم عصري  الذي   Lenovo S650 واكب الموضة مع جهاز  
مثير يمتاز بخطوط ليزرية وملمس قماشي للغطاء الخلفي. كما أنه صنع ليقاوم الخدوش 
والبصمات كي يبدو بأفضل مظهر طيلة الوقت. ليس ذلك فحسب فهو يمتاز بمعالج قوي 
ميزة  ويتيح  مطلقة،  بسهولة  متعددة  مهام  Íتمام  جيجاهرتز   1,3 بسرعة  النواة  رباعي 
التحكم مما يسهل استخدامه بيد واحدة، وأيض� فإن الكاميرا ا«مامية والخلفية تمنحك 

صور¼ مذهلة. كل تلك المزايا االستثنائية بسعر منطقي جد¼.

إن الهاتف الذكي Lenovo S820 يأتي مزودا بكاميرا 1٢,٨MP التي تضيف تفاصيل أكثر إلى 
كل لحظة تقوم بتصويرها. إن شاشته الكبيرة IPS “4,7 تعطي وضوح� أعلى لكل صورة أو 
 .�المنحني يمنحك ممسك� مريح النحيل  الزجاجي  بينما تصميمه  أن تشاهده،  تريد  فيديو 
وهو يأتي أيض� بمعالج 1,2GHz رباعي النواة وبذاكرة 1GB ليجعلك تحصل على أداء يضاهي 

رغباتك، وحاجتك.

كن مطمئن� وابق بعيد¼ عن الشاحن الكهربائي في أي وقت أو أي مكان، فالهاتف الذكي 
4000MHz القوية يجعلك تتحدث لمدة 43 ساعة متواصلة  Lenovo P780 المزود ببطارية 
وبشاشة   Android™ Jelly Bean OS 4,2 التشغيل  بنظام  يعمل  إنه  انقطاع!  ودون 
الزوايا. كل ماسبق وأضف عليها  الوضوح من كل  برؤية شديدة  لتتمتع   IPS مقاسها 5“ 
أينما كنت  إنتاجية  ليصنع لك  امتلكت هاتف� مقوى  النواة وستكون  رباعي   1,2GHz معالج 

وفي أي وقت!

43 ساعة تحدث
من دون توقف

شاشة عالية الدقة
قياس 5 إنش

معالج رباعي النواة
بسرعة 1,2 جيجاهرتز

خطوط ليزرية
وملمس قماشي
للغطاء الخلفي

كاميرا خلفية
8 ميغابيكسل

التحكم الستخدام
سهل بيد واحدة

شاشة عالية الوضوح
قياس 4,7 إنش

معالج رباعي النواة
بسرعة 1,2 جيجاهيرتز

كاميرا 1٢,٨ ميغابيكسل

LENOVO® S650 SMARTPHONE
واكـــب الــمــوضـــة بــأقــل الـتــكــالــيـــف

LENOVO® S820 SMARTPHONE
صــــور أذكـــى، تــصـــمـيـــم أنــحــف

يأتيك هاتف Lenovo S930 بشاشة مذهلة بقياس 6 إنش عالية الدقة تمنحك تجربة حية 
تنبض بالحياة. يعمل السبيكرين المزدوجين ا«ماميين بنظام Dolby الصوتي لجودة صوتية 
مقدمة  في  ويأتي  االنترنت،  وتصفح  وا«لعاب  ا«فالم  لمشاهدة   �مثالي يعد  والذي  رائعة. 
مزايا هذا الجهاز خاصية التحكم الستخدام مريح من خالل يد واحدة فقط. كل تلك المزايا 

في جهاز واحد ُصمم للترفيه أينما تواجدت.

محدد بالليزر مع ملمس
قماشي للغطاء الخلفي

سبيكرات مزدوجة
أمامية تعمل بنظام
Dolby Digital Plus

شاشة قياس 6 إنش
1280X 720 مع ورؤية أوضح

من زوايا مختلفة

LENOVO® S930 SMARTPHONE
شـاشـة كبـيـرة، حيـاة مفعـمـة بالترفيـه

LENOVO® P780 SMARTPHONE
تـحــدث لـمــدة اطـــول دون تــوقـــف


