
Lenovo Livo, Show Your Style!

Lenovo kembali berinovasi dengan meluncurkan smartphone seri terbarunya, Lenovo Livo. Dengan
mengedepankan desain yang stylish, membuat smartphone ini terlihat begitu mewah dan menawan. 
Belum lagi body sampingnya yang tipis, sehingga nyaman saat dioperasikan, meski dengan satu 
tangan. Tak hanya itu, performanya pun terbilang tinggi, dilengkapi fitur kamera yang lebih 
mumpuni. Lalu, apa lagi keunggulannya? -

High Definition display

Lenovo Livo, hadir dengan kualitas layar terbaik 
berkat teknologi Super AMOLED HD Display. 
Bahkan, di bawah teriknya sinar matahari, layarnya 
tetap terlihat jelas, jernih dan bisa difungsikan secara
optimal, tanpa mengganggu aktivitas Anda. Tingkat 
kecerahan cahayanya pun nyaman di mata. Alhasil, 
acara bermain games dan streaming video jadi lebih 
menyenangkan. 

Camera for photography lovers

Untuk pecinta fotografi, Lenovo Livo bisa
menjadi teman terbaik. Dibekali kamera
13MP (primary) with sensor focus pixels dan
8MP (secondary) with AF and LED Flash,
membuat hasil gambar terlihat lebih natural
dan mengesankan. Dilengkapi juga dengan
fitur touch focus, face detection dan HDR,
sehingga momen terbaik Anda dapat
diabadikan seindah mungkin, termasuk saat
ber-selfie ria.

High performance smartphone

Tidak hanya terbatas pada kualitas layar dan kamera, 
performa Lenovo Livo juga tidak kalah hebat. 
Dengan dibekali dapur pacu Qualcomm MSM8916 
Snapdragon 410, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53, 
RAM 1GB dan OS Android KitKat v4.4.4, tak heran 
jika smartphone ini mampu menjalankan berbagai 
aplikasi sekaligus dalam satu waktu, alias multi-
tasking. Anda gemar bermain games sambil aktif di 
sosial media, kapanpun, dimanapun? Jika ya, 

smartphone ini pilihan tepat untuk Anda. 



The sophisticated smartphones

Tidak ingin ketinggalan dari para pesaingnya, 
Lenovo Livo juga telah melengkapi dirinya dengan 
fitur NFC connectivity. Hal ini tentu akan 
memudahkan Anda saat terhubung bersama 
perangkat digital lainnya, hanya dengan satu 
sentuhan. Jaringannya sendiri sudah menyediakan 
LTE, dengan Dual SIM card mode. Konektivitas 
pun jadi lebih cepat dan stabil. Anda pun tak perlu 
khawatir soal daya tahan. Smartphone ini 
disematkan baterai berkapasitas 2300mAh (non-
removeable), yang terbilang awet.  

Dengan desain dan kinerja yang dimilikinya, 
Lenovo Livo pantas menjadi pilihan smartphone ideal untuk Anda. Tampilannya yang mewah, 
dikombinasikan dengan fitur yang canggih, akan membuat aktivitas jadi lebih berwarna!


