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Mail reklamowy: 
 

 

 

Do Jakub Piotrkowski 

Od Mirek 

Temat Dlaczego Samsung Galaxy S9 Plus jest… 
 
Witaj Jakub 
 
Wszyscy mówią, że Samsung Galaxy S9 Plus to świetny smartfon, ale nie każdy wie co czyni go tak wyjątkowym. 
Dlaczego zatem warto kupić ten telefon? Najnowszy flagowiec firmy Samsung został wyposażony w 8 rdzeniowy 
bardzo szybki procesor Samsung Exynos 9810 o taktowaniu 2,90 GHz, 6 GB pamięci operacyjnej RAM, 64 GB 
pamięci wewnętrznej, a także w najnowszą wersję systemu Android 8.0 Oreo. Wszystko to sprawia, że telefon staje 
się nieodłącznym kompanem w pracy, domu, czy szkole. 
 

• Odkryj niesamowitą jakość obrazu i głębię czerni dzięki 
wyświetlaczowi Super AMOLED o przekątnej 6,2 cala. Wyświetlacz 
gwarantuje nieskończony kontrast oraz rewelacyjną głębię kolorów 
i czytelność w jasnym słońcu.  

• Zostań profesjonalnym fotografem. Dwa aparaty fotograficzne o 
rozdzielczości 12 megapikseli z lampą błyskową LED i zmienną 
przesłoną światła 1,5 oraz 2,4 automatycznie dopasowującą się do 
otoczenia, to gwarancja doskonałych zdjęć nawet w nocy. 

• Ciesz się chwilą dłużej dzięki funkcji Super Slow Motion, która 
spowalnia wybrane przez Ciebie momenty podczas nagrywania 
filmu, byś mógł cieszyć się nimi dłużej. 

• Poczuj niesamowitą moc dźwięku. Wbudowane głośniki stereo z 
funkcją dźwięku przestrzennego Dolby Atmos sprawią, że twoje 
ulubione utwory zabrzmią na nowo, a ty usłyszysz każdy detal. 

• Zabierz telefon tam gdzie chcesz. Już nie musisz obawiać się 
przypadkowego zasypania piaskiem telefonu na plaży, deszczu, czy 
przypadkowego zalania kawą. Norma IP68, którą spełnia ten 
smartfon, to pewność pracy w każdych warunkach, nawet pod 
wodą.  

• Kupując teraz Samsunga Galaxy S9 Plus, otrzymasz gratis 
zewnętrzny głośnik Bluetooth, który pozwoli ci słuchać twojej 
ulubionej muzyki w gronie przyjaciół i znajomych. Spiesz się 
liczba egzemplarzy z gratisem ograniczona. 

 
Ten smukły i elegancki smartfon wyposażony w najnowocześniejsze podzespoły i technologie dostępne na rynku 
już teraz może należeć do Ciebie. Nie zwlekaj i kup go już teraz 
 
Pozdrawiam serdecznie 
Mirosław Haraś 
 
 
 

Ten e mail został wysłany do ciebie ponieważ wpisałeś się na naszą listę mailingową. 
Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas maili reklamowych kliknij w link https://e-smartphone.pl/anuluj_mailing 

Aby zapoznać się z polityką prywatności naszej firmy kliknij w link https://e-smartphone.pl/polityka_prywatności  
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