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Trzy nowe smartfony w ofercie LARKA  
 
Firma Lark wprowadza na rynek kolejne modele smarfonów. Dwa nowe Cirrusy oraz pierwszy z 
serii Stratus trafiły do sprzedaży 8 grudnia. Wszystkie łączy nowoczesny wygląd, dobre 
parametry oraz przystępne ceny. Produkty są do kupienia w sieci Tesco. 
 
Cirrus 4.5 oraz Cirrus 5.0 są kolejnymi po Cirrus 4.0 aparatami tej linii. Stratus 5.0 to pierwszy z 
nowej serii smartfonów, którą wyróżniają lepsze parametry techniczne, przez co rekomendowane 
są bardziej wymagającym użytkownikom. 

Wszystkie urządzenia posiadają czterordzeniowe procesory oraz wbudowane moduły GPS. 
Wmontowany system Dual SIM umożliwia korzystanie z dwóch kart SIM jednocześnie – np. jedna 
może być wykorzystywana na połączenia telefoniczne, druga do transferu danych. Połączenie z 
Internetem uzyskamy dzięki karcie Wi-Fi oraz wbudowanemu modemowi 3G - HSDPA/HSPA. 
Swobodną wymianę plików ułatwia system Bluetooth.  
Wyświetlacze, w które urządzenia wyposażył producent wykonane są w technologii IPS, różnią je 
jednak wymiary. Nowe Cirrusy mają ekrany o parametrach odpowiednio: 4,5” przy rozdzielczości 
480x854 pikseli oraz 5” przy rozdzielczości 960 x 540 pikseli. Przekątna ekranu pierwszego na 
rynku Stratusa wynosi 5,25" przy rozdzielczości 720×1280 pikseli. Obie serie posiadają także inne 
aparaty fotograficzne (Cirrusy 5 Mpix, a Startus aż 13 Mpix) oraz kamery do videorozmów: 
odpowiednio 0,3 Mpix i 2 Mpix.  

Wszystkie nowe modele objęte są programem „Lark Security”, zapewniającym pomoc w 
odzyskaniu sprzętu w przypadku jego zagubienia lub kradzieży. Usługa dostępna jest za darmo 
przez 6 miesięcy od daty zakupu. Producent zapewnił również dostęp do szeregu praktycznych 
aplikacji m.in. nawigacji on-line, mobilnego przewodnika turystycznego, darmowych ebooków 
oraz kursów językowych.  
 
Nowe smartfony trafiły na półki Tesco w najgorętszym okresie handlowym – 8 grudnia.  
„Czas wprowadzenia nowych produktów nie jest przypadkowy. Nowoczesny wygląd, wiele 
praktycznych funkcji i aplikacji, a do tego przystępne ceny sprawiają, że nasze smartfony to 
doskonały pomysł na prezent”. – mówi Mateusz Gac, Prezes Lark Europe S.A. 
 
Cirrus 4.5 

 Ekran dotykowy o przekątnej 4,5" w technologii IPS. 
Rozdzielczość ́480×854 pikseli.  

 Procesor Quad core 1,2GHZ. Pamięć ́operacyjna RAM1GB DDR3. 
Pamięć ́wewnętrzna całkowita 8GB. 

 System Android 4.4.2 KitKat 

 3G (HSDPA/HSPA)/GPRS/EDGE/GSM - UMTS 2100/900 MHz- 
UMTS 1900/850 MHz- GSM 850/900/1800/1900 MHz 

 Wbudowany moduł GPS i Bluetooth 4.0. Wbudowana karta 
bezprzewodowa Wi-Fi. Odtwarzacz plików audio (MP3) i wideo 
720P. Złącze słuchawkowe. Port USB. 

 Aparat fotograficzny 5 Mpix. Kamera do wideorozmów 0,3 Mpix.  



      

 Dual SIM.  

 Slot na karty micro SD do 32 GB.  

 Czas czuwania  około 110 godzin. Czas rozmowy  około 130min. Zasilanie: akumulator litowo-
polimerowy 1600mAh 

Produkt dostępny w 2 kolorach: czarnym i białym. 
Cena w sieci Tesco w cenie 349 PLN. 

 
Cirrus 5.0 

 Ekran dotykowy o przekątnej 5" w technologii IPS. 
Rozdzielczość ́960 x 540 pikseli.  

 Procesor Quad core 1,3GHZ. Pamięć operacyjna RAM 1GB 
DDR3. Pamięć wewnętrzna całkowita 8GB. System Android 4.4 
KitKat.  

 3G (HSDPA/HSPA)/GPRS/EDGE/GSM. UMTS 2100/900 MHz. 
UMTS 1900/850 MHz. GSM 850/900/1800/1900 MHz. 

 Wbudowany moduł GPS i Bluetooth 4.0. Wbudowana karta 
bezprzewodowa Wi-Fi. Odtwarzacz plików audio (MP3) i 
wideo 1080P. Wbudowane radio FM. Złącze słuchawkowe. 
Port USB.  

 Aparat fotograficzny 5 Mpix. Kamera do wideorozmów 0,3 
Mpix.  

 Dual SIM.  

 Slot na karty micro SD do 32 GB.  

 Czas czuwania około 150 godzin. Czas rozmowy  około 
120min. Zasilanie: akumulator litowo-polimerowy 1800mAh 

Produkt dostępny w 2 kolorach: czarnym i białym. 
Cena w sieci Tesco w cenie 399 PLN. 

 
Stratus 5.0 

 Ekran dotykowy o przekątnej 5,25" w technologii IPS. 
Rozdzielczość ́720×1280 pikseli. 

 Procesor Quad core 1,3GHZ. Pamięć operacyjna RAM1GB 
DDR3. Pamięć ́wewnętrzna całkowita 8GB.  

 System Android 4.4.2 KitKat 

 3G (HSDPA/HSPA)/GPRS/EDGE/GSM. UMTS 2100/900 MHz. 
UMTS 1900/850 MHz. GSM 850/900/1800/1900 MHz. 

 Wbudowany moduł GPS i Bluetooth 4.0. Wbudowana karta 
bezprzewodowa Wi-Fi. Odtwarzacz plików audio (MP3) i 
wideo 720P. Złącze słuchawkowe. Port USB 

 Aparat fotograficzny 13 Mpix. Kamera do wideorozmów 2 
Mpix.  

 Dual SIM.  

 Slot na karty micro SD do 32 GB.  

 Czas czuwania  około 150 godzin. Czas rozmowy  około 120min. Zasilanie: akumulator litowo-
polimerowy 1750mAh. 

Produkt dostępny w 2 kolorach: czarnym i białym. 
Cena w sieci Tesco w cenie 499 PLN. 

 
 



      
O LARK EUROPE 
 
Marka LARK jest obecna na polskim rynku od 2004 roku, a jej oferta obejmuje urządzenia nawigacyjne GPS, 

tablety, smartfony, smart audio, przenośny sprzęt audio i video oraz inne. LARK systematycznie poszerza 

ofertę swoich urządzeń o nowe, ciekawe rozwiązania. Dystrybucja oferty odbywa się poprzez sprzedaż 

stacjonarną i internetową, a produkty firmy dostępne są w ponad 1400 sklepach w całym kraju, w tym 

wszystkich wiodących sieciach  handlowych.  

 
 
 
 


