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Laists klajā pirmais zīmola Just5 viedtālrunis „Just5 Spacer”
Latvijas zīmols Just5 paziņo par ienākšanu viedtelefonu tirgū un prezentē Just5 Spacer modeli.
Just5 Spacer pamatā ir pati jaunākā viedtelefonu platforma MediaTek MT6582M un to darbina
Android Jelly Bean 4.2.2 operētājsistēma. 4 kodolu procesors, 2 sim karšu atbalsts, 5 collu ekrāns –
tā ir tikai daļa no Just5 Spacer raksturojuma. Turklāt Spacer būs pieejams par neticami zemu tik
augstas veiktspējas viedtālruņa cenu tirgū – 99 Ls.
Atšķirībā no izplatītās MT6589 platformas, Android MediaTek MT6582M platforma sevī apvieno četrus
ARM Cortex-A7 (1,3 GHz) kodolus ar divkodolu grafisko paātrinātāju Mali-400MP2, uz kā rēķina tiek
panākta maksimāla 3D spēļu ātrdarbība, Full HD video atskaņošanas iespējas un augsts Android
interfeisa darbības ātrums.
Viedtālrunis „Just5 Spacer” ir aprīkots ar 5 collu 960 х 540 augstas izsķirtspējas skārienjūtīgu qHD
displeju, 8 megapikseļu fotokameru (ar autofokusu un zibspuldzi), frontālo fotokameru videozvaniem
(izšķirtspēja 2 megapikseļi), divu SIM karšu atbalstu, 1 GB operatīvo un 4 GB iebūvēto atmiņu,
Bluetooth un Wi-Fi moduļiem. Ir iespējams arī mikro SD kartes atbalsts, kas ļauj palielināt atmiņas
apjomu par līdz pat 32 GB. Komplektācijā ietilpst uzreiz divi ārējie maināmie paneļi – melns un balts.
Iegādāties viedtālruni „Just5 Spacer” varēs no 2013. gada decembra pirmās nedēļas – Just5.lv interneta
veikalā, Just5 Showroom veikalā Rīgā (Brīvības ielā 40), kā arī Just5 partneru veikalos. Vietnē Just5.lv
jau tagad iespējams noformēt viedtālruņa iepriekšpasūtījumu.
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99 LVL / 140,86 EUR

Par uzņēmumu:
Pirmo mobilo tālruni– CP09, zīmols Just5 izlaida tirgū 2009. gadā. Līdz 2013. gada beigām, ieskaitot
jauno viedtālruni „Just5 Spacer”, ar šo zīmolu iznākuši jau vairāki modeļi, ieskaitot krāsainās Just5
CP10 un CP10S modifikācijas, pasaulē pirmo un vienīgo tālruni ar izlecošo ekrānu Just5 CP11, kā arī
modeli Just5 Brick, kura dizainu izstrādājusi Krievijā populārā „Art. Lebedev Studio”. Zīmols „Just5”
kopš 2009. gada pārdevis vairāk nekā vienu miljonu savu mobilo tālruņu Krievijā, NVS valstīs, Eiropā un
ASV.
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