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MYŚLISZ SMARTFON. 
WIDZISZ SMARTFON.
Opinie użytkowników są dla marki Wiko najważniejsze.  
To właśnie dzięki nim, firma może udoskonalać swoje produkty 
w najbardziej naturalny sposób. Tegoroczne premiery stoją pod 
znakiem kontynuacji wcześniej obranego kierunku, czyli tworzenia 
telefonów, umożliwiających dokładne odwzorowanie kolorów  
i zachowanie znakomitej wydajności pracy. Główną atrakcją stoiska 
będą telefony, które zadowolą każdego – od mniej wymagającego 
konsumenta, po prawdziwego fana najnowszych technologii. 

N O W E T E C H N O LO G I E 
D O S T Ę P N E D L A  
W S Z Y S T K I C H!



J E S ZC Z E
W I Ę K S Z A
P R Z E S T R Z E Ń

SERIA VIEW2
Podczas targów MWC 2018 główną atrakcją będzie premiera serii 
smartfonów View2. Została ona przygotowana dla najbardziej 
wymagających użytkowników. Szeroki ekran, mnogość dostępnych 
funkcji obróbki zdjęć, płynne działanie – to najważniesze cechy 
nowych modeli.



UNIKALNY WYGLĄD. 
NIESKAZITELNY KOMFORT.
W odpowiedzi na opinie użytkowników, firma Wiko postanowiła 
wyposażyć serię View2 w wyświetlacze o proporcjach 
19:9. Optymalne wykorzystanie powierzchni smartfona  
i zniwelowanie ramek, umożliwia wprowadzenie tak dużego 
ekranu przy zachowaniu tradycyjnego rozmiaru urządzenia.  
Mimo wprowadzonych unowocześnień, telefony wciąż są wygodne 
w użyciu i dobrze leżą w dłoni. 

STWORZONE, 
BY ZACHWYCAĆ.
Specjalnie zaprojektowany interfejs użytkownika dopasowany jest 
do kształtu ekranu, dzięki czemu możliwe jest pełne wykorzystanie 
potencjału innowacyjnego wyświetlacza. Górny pasek może służyć 
do odpowiadania na połączenia lub przewijania muzyki. Cały ekran 
wykorzystany jest w taki sposób, aby można było w pełni cieszyć się 
wszystkimi funkcjami najnowszych modeli View2.



PROFESJONALNA 
JAKOŚĆ ZDJĘĆ
Seria View2 zapewnia niezapomniane wrażenia podczas tworzenia,  
a także edycji zdjęć. Dzięki temu korzystanie z takich aplikacji jak 
Snapchat i Instagram będzie czystą przyjemnością. Smartfony View2 
umożliwiają robienie zdjęć, selfie oraz nagrywanie płynnych filmów  
w doskonałej jakości. 

Wyraźne zdjęcia w prawdziwych kolorach
Świetne odwzorowanie kolorów to jedna z najważniejszych zalet całej 
serii View2. Telefony wyposażono w tylną kamerę o rozdzielczości  
13 megapikseli, natomiast View2 Pro w podwójny tylny moduł aparatu  
o rozdzielczości 16 megapikseli z obiektywem Sony IMX499. Wykonane 
selfie idealnie sprawdzą się na Instagramie dzięki 16 megapikselowym 
kamerom przednim w obu modelach. 

Doskonały w słabym świetle
Jakość oświetlenia jest kluczowym czynnikiem podczas robienia 
zdjęć. Dlatego modele z serii View2 przechwytują czterokrotnie więcej 
naturalnego oświetlenia, aby uzyskać jaśniejsze selfie. Przednia kamera 
jest oparta na technologii Big Pixel oraz wyposażona w przesłonę f/2.0. 
Big Pixel poprawia przechwytywanie światła poprzez zmianę układu 
pikseli, co daje 4-krotność światłoczułości.

Tylny aparat modelu View2 Pro ma bardzo dużą przysłonę o wartości 
f/1.75, aby jeszcze lepiej uchwycić światło oraz zapisać więcej 
szczegółów i kolorów przy słabszym oświetleniu. Do tego dostępna jest 
również funkcja Super Phase Detection Auto Focus (PDAF), pozwalająca  
na uzyskanie lepszej jakości zdjęć wykonywanych w ciemnym otoczeniu.

Rozmycia i szumy to przeszłość!
View2 automatycznie zmniejsza rozmycia i szumy dzięki połączeniu 
funkcji Instant Multi-frame i Blurless. To idealne rozwiązanie dla drżących 
dłoni i poruszających się obiektów, aby uzyskać doskonałe zdjęcia, nawet 
przy słabym oświetleniu. Obie funkcje są aktywowane domyślnie, robiąc 
5 zdjęć z rzędu, spośród których wybierana jest najlepsza wersja.



Szerokie zdjęcia
Robienie zdjęć grupowych będzie teraz dużo łatwiejsze, a to za 
sprawą szerokokątnego tylnego aparatu w modelu View2 Pro. 
Zakres obiektywu wynosi 120 stopni. Ponadto większa perspektywa 
umożliwia zapisywanie przepięknych krajobrazów.

Kreatywność
Rozmycie portretu na żywo zmiękcza tło ujęcia i przesuwa ostrość 
na wybrany obiekt. Oprócz tego, View2 Pro wykorzystuje artystyczne 
rozmycie tła dzięki podwójnej tylnej kamerze, aby uzyskać efekt 
najwyższej jakości. W obu urządzeniach tej serii dostępna jest 
również opcja upiększania twarzy. 



PROFESJONALNE WIDEO  
Z OBU KAMER
Stabilizacja
Nagrywanie płynnych ujęć także przy użyciu przedniej kamery! 
Zarówno aparaty do selfie, jak i tylne są wyposażone w funkcję 
stabilizacji obrazu FHD, która eliminuje niechciane wibracje w celu 
uzyskania wyraźnego obrazu.

Zoomuj i śledź automatycznie
Wygodne prowadzenie relacji na żywo dzięki funkcji Live Auto 
Zoom! Można okrążać filmowaną osobę lub rzecz, aby uruchomić 
automatyczny zoom oraz śledzenie, przy zachowaniu gładkich 
przejść pomiędzy szerokimi ujęciami, a zbliżeniami.

Zwolnij. Przyśpiesz.
Wszystkie profesjonalne efekty zastosowane w aparatach serii 
View2 robią ogromną różnicę w nagrywanych filmach. Nic nie 
buduje dynamiki nagrania tak, jak tryb Slow Motion. Przyspieszanie 
i spowalnianie obrazu dodaje nagraniu swoistej ekspresji. Funkcja 
ta jest dostępna dla modelu Pro. 

FHD   Video  

Live  auto  zoom

Time  

Slow  



• Tylny aparat 13MP                
Przesłona f/2.0  
Tryby: Blurless, Instant Multi-frame, 
Live portrait blur, Face Beauty

• Przedni aparat 16MP                   
Przesłona f/2.0
Technologia Big Pixel
Tryby: Blurless, Instant Multi-frame 
processing, Live portrait blur, Face 
Beauty
 
• Video features
FHD Video stabilisation 
Live Auto Zoom
Time lapse

• Podwójny tylny aparat 16MP
zakres ujęć 120 stopni
Przysłona f/2.0
Tryby: Super PDAF, Blurless,  
Instant Multi-frame processing,  
Dual Tone LED Flash, Live artistic 
blur, Face Beauty

• Przednie aparaty 16MP 
Przysłona f/2.0
Tryby: Big Pixel Technology, 
Blurless, Instant Multi-frame 
processing, Live portrait blur,  
Face Beauty, FHD Video 
stabilisation, Live Auto Zoom, Slow 
motion, Time lapse

•  Video features
FHD Video stabilisation
Live Auto Zoom
Slow motion
Time lapse



POTĘŻNA WYDAJNOŚĆ  
ORAZ PŁYNNOŚĆ OBSŁUGI
Szybkość działania i multitasking
Dwa znakomite procesory Qualcomm Octa-Core są wspierane 
przez 3 GB RAM w View2 oraz 4 GB RAM View2 Pro. Zapewnia 
to płynność działania aplikacji oraz szybkość ich przełączania. 
Ponadto standard 4G LTE kategorii 6, ulepsza możliwość 
prowadzenia transmisji na żywo oraz błyskawicznego pobierania 
danych, które zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających 
użytkowników.

Wydajne zasilanie
Bateria w obu modelach wystarcza na długo. Jej pojemność wynosi 
3000 mAh. W połączeniu z bardzo wydajnym procesorem Qualcomm 
Octa-Core tempo zużycia energii jest minimalne. Dzięki temu  
z urządzenia można aktywnie korzystać więcej niż cały dzień. Oba 
urządzenia przeszły rygorystyczny proces testów oprogramowania 
24/7 w laboratorium Wiko. 

Pojemna pamięć
Dzięki dużej pojemności wewnętrznej, wszystkie zdjęcia można 
zapisywać w wysokiej rozdzielczości. View2 wyposażono  
w 32 GB pamięci wewnętrznej, natomiast View2 Pro w 64 GB 
pamięci wewnętrznej. Pamięć można rozszerzyć za pomocą karty 
MicroSD o pojemności do 128 lub do 256 GB.

ZDJĘCIA GOOGLE  
Wyszukuj swoje zdjęcia jeszcze szybciej. 
Nielimitowane* miejsce.
Zdjęcia Google są miejscem w którym przechowasz swoje zdjęcia  
i filmy. Zostaną one automatycznie posegregowane wg miejsc czy osób 
na fotografiach. Edytuj zdjęcia jednym dotknięciem, dodawaj filtry, 
rozmywaj tło**, przycinaj oraz obracaj. Przechowuj swoje wspomnienia  
w darmowej, nielimitowanej chmurze, gdzie są one zawsze łatwo dostępne 
do przeglądania oraz udostępniania..

*  Darmowe przechowywanie zdjęć w wysokiej jakości wymaga  
posiadania konta Google oraz połączenia internetowego.

**Dostępne tylko w modelu View2 Pro



INTUICYJNY
I NOWOCZESNY
Czysty Android
Oba smartfony wyposażono w szybki i sprawnie działający system 
operacyjny AndroidTM oraz najnowsze aplikacje od Google.  
Czysty software gwarantuje szybkie i płynne działanie telefonu. 

Natychmiastowe odblokowywanie twarzą 
Do odblokowania telefonu wystarczy tylko spojrzenie, zapewnia 
to funkcja Face Unlock. Cała operacja trwa mniej niż sekundę.  
Po podniesieniu urządzenia, funkcja wykrywania twarzy 
automatycznie uruchamia rozpoznawanie.

Płać smartfonem
Najnowsze smartfony Wiko View2 umożliwiają wykonywanie 
transakcji zbliżeniowych. Zastosowana w nich technologia NFC 
umożliwia bezproblemowe płatności telefonem.

Tapeta… na żywo!
Na ekranie głównym można zastosować tapetę na żywo. Jest ona 
pobierana z dowolnego, wybranego wcześniej przez użytkownika 
filmu. 



EKSKLUZYWNY WYGLĄD
Elegancki wygląd i bardziej wytrzymała obudowa wyróżnią was  
z tłumu. Wyjątkowy efekt ekskluzywności dopełnia stylowa metalowa 
ramka.  



DODATKOWE AKCESORIA 
Smart folio
Wygodną i trwałą ochronę zapewnia etui skrojone idealnie pod 
telefon. Smartfon jest dobrze chroniony, ale jednocześnie dostępny 
jest górny pasek ekranu, co umożliwia łatwe odbieranie połączeń.

Ochronne etui
Styl i ochrona. Etui zapewnia optymalny poziom ochrony telefonu 
przy zachowaniu estetycznego wyglądu. Jest to możliwe dzięki 
przezroczystej, twardej tylnej pokrywie. Etui do modelu View2 Pro 
jest podwójnie wzmocnione specjalnym materiałem. 

Szkło hartowane

Ekran wykonany ze szkła hartowanego jest odporny na zbieranie 
odcisków palców, natomiast technologia 2,5D sprawia, że szkło 
świetnie pasuje i nie ogranicza czułości ekranu.

Nowa seria View2 oraz inne produkty Wiko będą  
miały swoją premierę podczas targów MWC 2018

Więcej informacji jest dostępnych na stronie  
https://pl.wikomobile.com/



P O S Z E R ZO N E H O RY ZO NT Y

S E R I I  V I E W
[Snapuj + Oglądaj + Graj] x DUŻO WIĘCEJ
Przeglądanie treści wyświetlanych na ekranach o proporcjach 
18:9 sprawia użytkownikom czystą przyjemność. Wyświetlacze  
o takich właśnie proporcjach, znalazły się w najnowszych modelach 
smartfonów firmy Wiko - View Go, View Lite oraz View Max. 



[Snapuj + Oglądaj + Graj] x DUŻO WIĘCEJ

View Go oferuje świetne wrażenia wizualne dla wszystkich 
aplikacji, za sprawą wyświetlacza HD+ o przekątnej 5,7 cali. Ważną 
cechą są również duże zasoby pamięci, aby czerpać z View Go,  
to co najlepsze. 

View Lite jest niezwykle kompaktowy i wygodny, nawet w małych 
dłoniach. Wyświetlacz o przekątnej 5,45 cali jest osadzony  
w spójnej obudowie, która idealnie nadaje się do bezproblemowego 
użytku jedną ręką. Zapewnia to wyjątkową wygodę użytkowania, 
opartą na tworzeniu ostrych jak brzytwa selfie, pięknych zdjęciach 
i kręceniu filmów w wysokiej jakości.

View Max stworzono, aby jeszcze bardziej zwiększyć komfort 
oglądania. Ogromny wyświetlacz o przekątnej 5,99 cali gwarantuje 
zaawansowaną wizję. Oprócz tego model Max został wyposażony 
w baterię o pojemności 4000mAh, umożliwiającą korzystanie  
ze smartfona przez 2 pełne dni.



NOWE  
ROZWIĄZANIA
Z SERII Y
Seria Y jest znana ze znakomitych wyświetlaczy w formacie 18:9, 
które świetnie odwzorowują prawdziwe kolory.



ABSORBUJĄCE 
EKRANY PANORAMICZNE

Seria Y jest znana ze znakomitych wyświetlaczy w formacie 18:9, które świetnie 
odwzorowują prawdziwe kolory. Jest to szczególnie istotne w przypadku multimedialnych 
smartfonów jak: kieszonkowy Tommy3 z wyświetlaczem o przekątnej 5,45 cala, 4G oraz 
opcjonalną funkcją NFC przydatną przy dokonywaniu płatności zbliżeniowych. Drugą 
premierą z serii będzie Lenny5. Fani czystego i głośnego brzmienia będą nim zachwyceni 
za sprawą dwóch wyśmienitych głośników. Entuzjaści czytelnych ekranów również będą 
mieli powody do zadowolenia. W tym modelu zastosowano wyświetlacz HD o przekątnej 
5,7 cala. Natomiast Jerry3 łączy najważniejsze funkcje wcześniej wspomnianych modeli 
w kompaktowej odsłonie, wyposażonej w wyświetlacz 5,45 cala oraz procesor Quad-Core.
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The availability of devices depends on the country.

Full screen. Wysoka wydajność.

• Wyświetlacz - 6’’ HD+ 
• Format - 19:9 
• Przednia kamera - 16MP
• Główna kamera - 16MP Sony IMX499 podwójny, 120° szeroki kąt 
• Procesor - Qualcomm® SnapdragonTM 450, Octa-Core 1.8GHz 
• Moduł łączności - 4G LTE Category 6
• 4GB RAM, 64GB ROM (microSD do 256 GB)
• Pojemność baterii - 3000 mAh 
• Custom-fit User Interface 
• System operacyjny - Android™ Oreo™
• NFC, Face Unlock i Czytnik linii papilarnych
• Dostępne kolory - czarny, złoty

Rekomendowana cena: 299 EURO 

Full screen. Płynne działanie.
• Wyświetlacz - 6’’ HD+ 
• Format - 19:9 
• Przednia kamera - 16MP
• Główna kamera - 13MP 
• Procesor - Qualcomm® SnapdragonTM 435,  

Octa-Core 1.4GHz
• Moduł łączności - 4G LTE Category 6
• 3GB RAM, 32GB ROM (microSD do 128 GB)
• Pojemność baterii - 3000 mAh 
• Custom-fit user interface 
• System operacyjny - Android™ Oreo™
• NFC, Face Unlock i Czytnik linii papilarnych 
• Dostępne kolory - czarny, złoty, szary 

Rekomendowana cena: 199 EURO

S P E C Y F I K A C J E
P R O D U K TÓ W



Super kompakt. Super zdjęcia.
• Wyświetlacz - 5.45” HD+ Immersive 
• Format - 18:9 zapewnia kompaktowy wygląd  

w formacie panoramicznym 
• Główna kamera - 13 Mpix, 52 Mpix dzięki technologii Super Pixel 
• Przednia kamera – 16 Mpix, tryb Live portrait blur
• Standard komunikacji - NFC (opcjonalnie)
• Procesor - Quad-Core 1.5GHz ze standardem łączności 4G LTE
• 2 GB RAM, 16 GB ROM (microSD do 128 GB)
• Pojemność baterii - 3000 mAh battery
• Dual SIM
• System operacyjny - AndroidTM OreoTM, Czytnik linii papilarnych 
• Dostępne kolory -  czarny, złoty, wiśniowy

Rekomendowana cena: 159 EURO

W zasięgu każdego.  
Posiada niezbędne multimedia. 
• Wyświetlacz - 5.7” HD+ Immersive 
• Format - 18:9
• Główna kamera - 13 Mpix, 52 Mpix dzięki technologii Super Pixel
• Przednia kamera – 5 Mpix, Live portrait blur
• Procesor - Quad-Core 1.3GHz ze standardem łączności 4G LTE
• 2 GB RAM, 16 GB ROM (microSD do 128 GB)
• Pojemność baterii - 3000 mAh, Dual SIM
• System operacyjny - AndroidTM OreoTM, Face Unlock
• Dostępne kolory -  czarny, złoty, wiśniowy

Rekomendowana cena: 149 EURO

Duży ekran. Pojemna bateria.
• Wyświetlacz - 5.99” HD+ Immersive display
• Format - 18:9 
• Główna kamera - 13 Mpix, PDAF 
• Przednia kamera – 8 Mpix, Soft light flash
• Procesor - Quad-Core 1.3GHz ze standardem łączności 4G LTE
• 3 GB RAM, 32 GB ROM (microSD do 128 GB)
• Pojemność baterii - 3000 mAh, Dual SIM
• System operacyjny - AndroidTM OreoTM
• Czytnik linii papilarnych i Face Unlock
• Dostępne kolory - czarny, złoty, wiśniowy 

Rekomendowana cena: 179 EURO
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Format panoramiczny.  
Wyposażony w standardy 4G i NFC.
• Format - 18:9
• Wyświetlacz - 5.45’’ FWVGA+ IPS 
• Standard komunikacji - NFC 
• 1GB RAM, Procesor - Quad-Core 1.3GHz
• Kamery - 8MP + 5MP 
• 16GB ROM / 1GB RAM 
• Pojemność baterii - 2500 mAh
• System operacyjny - Android™ Oreo™ (wersja Andorid Go) 

Rekomendowana cena: 159 EURO

 
Większy wyświetlacz.  
Podwójnie lepszy dźwięk. 
• Wyświetlacz - 5.7’’ HD+ IPS 
• Procesor - Quad-Core 
• Podwójny głośnik
• Kamery - 8MP + 5MP 
• 16GB ROM / 1GB RAM
• Pojemność baterii - 2800 mAh
• System operacyjny - Android™ Oreo™ (wersja Andorid Go)

Rekomendowana cena: 149 EURO

Wszystko co najważniejsze  
zamknięte w jednej obudowie.
• Wyświetlacz - 5.45’’ FWVGA+ IPS 
• Procesor - Quad-Core 
• Szkło hartowane 2.5D
• Kamery - 5MP + 5MP 
• 16GB ROM / 1GB RAM
• Pojemność baterii - 2500 mAh
• System operacyjny - Android™ Oreo™ (wersja Andorid Go) 

Rekomendowana cena: 179 EURO



O WIKO

Wiko to francuska firma urządzeń mobilnych, która powstała w 2011 roku w Marsylii, na południu 
Francji. Obecnie zatrudnia 500 pracowników i prowadzi działalność w ponad 30 krajach na całym 
świecie, a ostatnio wkroczyła do Japonii i Egiptu. Wiko zajmuje obecnie drugie miejsce wśród najlepiej 
sprzedających się marek smartfonów we Francji1 i jest w pierwszej piątce głównych graczy w Europie 
Zachdniej2. Sukces odniesiony na europejskim rynku zachęcił firmę do obecności w Azji, Afryce i na 
Bliskim Wschodzie. Wiko należy do French Tech, rządowej agencji promującej cyfrowe innowacje  
i projekty. 

W 2017 roku firma wprowadza na rynek nowe, wyjątkowe produkty, w tym WIM, smartfon z wysokiej 
jakości aparatem, MAX, modele smartfonów z pojemną baterią, oraz serię Upulse, nową generację modeli U. Marka zwiększa 
również swoją ofertę smartbandów WiMATE, bezprzewodowych urządzeń audio WiSHAKE oraz rozrywkowych akcesoriów  
i rozwiązań z zakresie ochrony.

WIKO Polska
Beata Kuć
Wiko Poland Sp. z o.o.
bkuc@wikomobile.com
+48 535 834 780

Obsługa PR
Paweł Paszkowski
Digital Open Group Sp. z o.o.
pawel.paszkowski@digitalopengroup.pl
+48 500 087 610

Wszystkie materiały można pobrać tutaj: Digital Press Room

(1) Źródło: GFK October 2016, Open Market
(2) Źródło: Counterpoint Technology market report 2Q-2016.

Android is a trademark of Google LLC; Oreo is a trademark of Mondelez International, Inc. group.

Kontakt dla mediów:

https://mycloud.wikomobile.com/#dl/mJ1GpqnByv
https://mycloud.wikomobile.com/#dl/mJ1GpqnByv



