
Černá, zelená, žlutá, fialová, , bílá

64 GB

128 GB

256 GB

Hmotnost:
194 g

Liquid Retina HD displej

6,1palcový (úhlopříčně) LCD Multi-Touch
displej přes celou přední stranu
s technologií IPS

Rozlišení 1792 × 828 při 326 pixelech na
palec

Kontrastní poměr (typický) 1400^1

True Tone displej

Displej s širokým barevným rozsahem (P3)

Haptic Touch

Maximální jas (typický) 625 nitů

Oleofobní vrstva odolná proti šmouhám

Podpora současného zobrazení více jazyků
a znaků

Displej iPhonu 11 má zakulacené rohy, které kopírují jeho krásný zaoblený design a jsou
vepsané v obdélníku. Když se obrazovka změří jako běžný obdélník, má úhlopříčku 6,06
palce, ale viditelná plocha je ve skutečnosti menší.

Hodnocení IP68 (až 30 minut v hloubce do 2 metrů) podle
specifikace IEC 60529

A13 Bionic

Neural Engine třetí generace

Dvojitý 12MP fotoaparát s ultraširokoúhlým a širokoúhlým
objektivem

Ultraširokoúhlý: clona ƒ/2,4 a 120° zorné pole

Širokoúhlý: clona ƒ/1,8

2× oddálení optickým zoomem, až 5× digitální zoom

Portrétní režim s vyspělým efektem bokeh a ovládáním hloubky
ostrosti

Portrétní nasvícení se šesti efekty (Přirozené světlo, Studiové
světlo, Obrysové světlo, Jevištní reflektor, Černobílý jevištní
reflektor, Černobílé high-key světlo)

Optická stabilizace obrazu (širokoúhlý fotoaparát)

Pětičlenný objektiv (ultraširokoúhlý fotoaparát); šestičlenný objektiv
(širokoúhlý fotoaparát)

Jasnější True Tone blesk s pomalou synchronizací

Panorama (až 63 megapixelů)

100% Focus Pixels (širokoúhlý fotoaparát)

Noční režim

Automatické úpravy

Smart HDR další generace pro fotky

Fotky a Live Photos s širokým barevným rozsahem

Vylepšená korekce červených očí

Automatická stabilizace obrazu

Sekvenční režim

Ukládání fotek s údajem o poloze

Formáty ukládání fotek: HEIF a JPEG

4K video při 24 fps, 30 fps nebo 60 fps

1080p HD video při 30 fps nebo 60 fps

720p HD video při 30 fps

Rozšířený dynamický rozsah pro video až při 60 fps

Optická stabilizace obrazu pro video (širokoúhlý fotoaparát)

2× oddálení optickým zoomem, až 3× digitální zoom

Zvukový zoom

Jasnější True Tone blesk

QuickTake video se sledováním subjektu

Zpomalené video v rozlišení 1080p při 120 fps nebo 240 fps

Časosběrné video se stabilizací

Kinematografická stabilizace videa (4K, 1080p a 720p)

Kontinuální autofokus při nahrávání videa

Pořizování 8MP fotek při nahrávání 4K videa

Zoom při přehrávání

Formáty ukládání videa: HEVC a H.264

Stereo nahrávání

12MP fotoaparát

Clona ƒ/2,2

Portrétní režim s vyspělým efektem bokeh a ovládáním hloubky
ostrosti

Portrétní nasvícení se šesti efekty (Přirozené světlo, Studiové
světlo, Obrysové světlo, Jevištní reflektor, Černobílý jevištní
reflektor, Černobílé high-key světlo)

Animoji a Memoji

4K video při 24 fps, 30 fps nebo 60 fps

1080p HD video při 30 fps nebo 60 fps

Zpomalené video v rozlišení 1080p při 120 fps

Smart HDR další generace pro fotky

Rozšířený dynamický rozsah pro video při 30 fps

Kinematografická stabilizace videa (4K, 1080p a 720p)

Fotky a Live Photos s širokým barevným rozsahem

Retina Flash

Automatická stabilizace obrazu

Sekvenční režim

TrueDepth kamera pro rozpoznávání tváře

Platby iPhonem pomocí Face ID v prodejnách, aplikacích a na webu

Dokončování nákupů uskutečněných pomocí Apple Pay na Macu

Více o Apple Pay

Model A2221* FDD-LTE (pásma 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13,
17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66)

TD-LTE (pásma 34, 38, 39, 40, 41, 42,
46, 48)

UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900,
1700/2100, 1900, 2100 MHz)

GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)

Všechny modely LTE gigabitové třídy s technologií MIMO 2×2
a LAA

Wi-Fi 6 802.11ax s technologií MIMO 2×2

Bluetooth 5.0

Ultraširokopásmová technologie pro vnímání
prostoru

NFC s režimem čtečky

Expresní karty s energetickou rezervou

Vestavěná GPS/GNSS

Digitální kompas

Wi-Fi

Mobilní síť

Mikrolokalizace iBeacon

Videohovory FaceTime přes Wi-Fi nebo mobilní data

FaceTime audio

Hlas přes LTE (VoLTE)

Wi-Fi hovory

Podporované formáty zvuku: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2,
chráněné AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby
Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Dolby Atmos a Audible
(formáty 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX a AAX+)

Prostorové přehrávání zvuku

Uživatelem konfigurovatelný limit maximální hlasitosti

Podporované formáty videa: HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 a Motion
JPEG

Podpora obsahu ve formátech Dolby Vision a HDR10

Zrcadlení přes AirPlay, výstup fotek a videa na Apple TV
(2. generace nebo novější)

Podpora zrcadlení videa a výstupu videa: až 1080p pomocí
digitálního AV adaptéru Lightning a VGA adaptéru Lightning
(adaptéry se prodávají zvlášť)

Vydrží až o 1 hodinu déle než iPhone X|

Přehrávání videa:
Až 17 hodin

Přehrávání videa (streamovaného):
Až 10 hodin

Přehrávání zvuku:
Až 65 hodin

Rychlé nabíjení:
Nabití až na 50 % za 30 minut  18W nebo silnějším adaptérem
(prodává se zvlášť)

Vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie

Bezdrátové nabíjení s podporou Qi nabíječek )

Nabíjení přes USB z počítače nebo napájecího adaptéru

Face ID

Barometr

Tříosý gyroskop

Akcelerometr

Snímač blízkosti

Snímač okolního osvětlení

iOS 13
iOS je nejosobnější a nejlépe zabezpečený mobilní operační systém
na světě. Má spoustu vyspělých funkcí a chrání tvoje soukromí.

Co je nového v iOS 13

Funkce zpřístupnění pomáhají lidem s postižením dostat z iPhonu 11
co nejvíc. Díky integrovaným funkcím na podporu zraku, sluchu,
pohyblivosti a učení si můžeš nejosobnější zařízení na světě užívat
naplno.

Dostupné funkce zpřístupnění:

Fotoaparát Fotky Zdraví Zprávy Telefon

FaceTime Mail Hudba Wallet Safari

Mapy Kalendář iTunes Store App Store Poznámky

Kontakty Knihy Domácnost Počasí Připomínky

Hodiny TV Akcie Kalkulačka Diktafon

Kompas Podcasty Watch Tipy Najít

Nastavení Soubory Měření Zkratky

iMovie Pages Keynote Numbers iTunes U

GarageBand Apple Store Apple TV Remote iTunes Remote Moje melodie

Clips Podpora

EarPods s konektorem Lightning

Dvě SIM (nano-SIM a eSIM)

S kartami micro-SIM není iPhone 11 kompatibilní.

M3, T4

Zobrazované typy dokumentů
.jpg, .tiff, .gif (obrázky); .doc a .docx (Microsoft Word); .htm a .html
(webové stránky); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages
(Pages); .pdf (Náhled a Adobe Acrobat); .ppt a .pptx (Microsoft
PowerPoint); .txt (text); .rtf (formátovaný text); .vcf (kontaktní
údaje); .xls a .xlsx (Microsoft Excel); .zip; .ics; .usdz (USDZ
Universal)

Apple ID (nutné pro některé funkce)

Přístup k internetu

Synchronizace s Macem nebo PC vyžaduje:

macOS Catalina 10.15 a Finder
macOS El Capitan 10.11.6 až macOS Mojave 10.14.6 a iTunes 12.8
nebo novější
Windows 7 nebo novější a iTunes 12.10 nebo novější (bezplatné
stažení z itunes.com/cz/download)

Provozní teplota prostředí: 0 až 35 °C

Neprovozní teplota: −20 až 45 °C

Relativní vlhkost: 5 až 95 % bez kondenzace

Provozní nadmořská výška: testováno až ve 3 000 m

Jazyková podpora
Angličtina (Austrálie, Spojené království, USA), arabština, čeština,
čínština (tradiční, tradiční hongkongská, zjednodušená), dánština,
finština, francouzština (Francie, Kanada), hebrejština, hindština,
chorvatština, indonéština, italština, japonština, katalánština,
korejština, maďarština, malajština, němčina, nizozemština, norština,
polština, portugalština (Brazílie, Portugalsko), rumunština, ruština,
řečtina, slovenština, španělština (Latinská Amerika, Mexiko,
Španělsko), švédština, thajština, turečtina, ukrajinština,
vietnamština

Podporované klávesnice QuickType
Albánština, angličtina (Austrálie, Indie, Kanada, Singapur, Spojené
království, USA), arabština (moderní standardní, nadždská),
arménština, ásámština, ázerbájdžánština, bangla, barmština,
běloruština, bodo, bulharština, čerokézština, čeština, dánština,
divehi, dógrí, emotikony, estonština, faerština, filipínština, finština,
francouzština (Belgie, Francie, Kanada, Švýcarsko), gruzínština,
gudžarátština, havajština, hebrejština, hindština (dévanágarí,
latinka, transliterace), chorvatština, indonéština, irština, islandština,
italština, japonština (kana, rómadži), kannadština, kašmírština
(arabská, dévanágarí), katalánština, kazaština, khmérština,
konkánština (dévanágarí), korejština (2-Set, 10 kláves), kurdština
(arabská, latinka), kyrgyzština, laoština, litevština, lotyština,
maďarština, maithilština (bangla), makedonština, malajálamština,
malajština (arabská, latinka), maltština, manipurština (bangla,
meetei mayek), maorština, maráthština, mongolština, nepálština,
němčina (Německo, Rakousko, Švýcarsko), nizozemština, norština,
orijština, paňdžábština, paštština, perština, polština, portugalština
(Brazílie, Portugalsko), rumunština, ruština, řečtina, sanskrt,
santálština (dévanágarí, ol chiki), sindhština (arabská, dévanágarí),
sinhálština, slovenština, slovinština, srbština (cyrilice/latinka),
svahilština, španělština (Latinská Amerika, Mexiko, Španělsko),
švédština, tádžičtina, tamilština (Anjal, Tamil 99), telugština,
thajština, tibetština, tongánština, tradiční čínština (cchang-ťie, ču-
jin, pchin-jin na 10klávesové klávesnici, pchin-jin na klávesnici
QWERTY, rukopis, su-čcheng, šuang-pchin, wu-pi-chua), tradiční
kantonština (cchang-ťie, rukopis, su-čcheng, wu-pi-chua),
turečtina, turkmenština, ujgurština, ukrajinština, urdština, uzbečtina
(arabská, cyrilice, latinka), velština, vietnamština, vlámština,
zjednodušená čínština (pchin-jin na 10klávesové klávesnici,
pchin-jin na klávesnici QWERTY, rukopis, šuang-pchin, wu-pi-chua)

Podporované klávesnice QuickType s prediktivním zadáváním
Angličtina (Austrálie, Indie, Kanada, Singapur, Spojené království,
USA), arabština (nadždská), čínština (tradiční, zjednodušená),
francouzština (Belgie, Francie, Kanada, Švýcarsko), hindština
(dévanágarí, latinka), italština, japonština, kantonština (tradiční),
korejština, němčina (Německo, Rakousko, Švýcarsko),
nizozemština, portugalština (Brazílie, Portugalsko), ruština,
španělština (Latinská Amerika, Mexiko, Španělsko), švédština,
thajština, turečtina, vietnamština

Jazyky Siri
Angličtina (Austrálie, Indie, Irsko, Jižní Afrika, Kanada, Nový Zéland,
Singapur, Spojené království, USA), arabština (Saúdská Arábie,
Spojené arabské emiráty), dánština (Dánsko), finština (Finsko),
francouzština (Belgie, Francie, Kanada, Švýcarsko), hebrejština
(Izrael), italština (Itálie, Švýcarsko), japonština, kantonská čínština
(Čína – kontinentální, Hongkong), korejština, malajština (Malajsie),
němčina (Německo, Rakousko, Švýcarsko), nizozemština (Belgie,
Nizozemsko), norština (Norsko), portugalština (Brazílie), ruština
(Rusko), standardní čínština (Čína – kontinentální, Tchaj-wan),
španělština (Chile, Mexiko, Španělsko, USA), švédština (Švédsko),
thajština (Thajsko), turečtina (Turecko)

Jazyky diktování
Angličtina (Austrálie, Filipíny, Indie, Indonésie, Irsko, Jižní Afrika,
Kanada, Malajsie, Nový Zéland, Saúdská Arábie, Singapur, Spojené
arabské emiráty, Spojené království, USA), arabština (Katar, Kuvajt,
Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty), čeština, dánština,
finština, francouzština (Belgie, Francie, Kanada, Lucembursko,
Švýcarsko), hebrejština, hindština (Indie), chorvatština, indonéština,
italština (Itálie, Švýcarsko), japonština, kantonská čínština (Čína –
kontinentální, Hongkong, Macao), katalánština, korejština,
maďarština, malajština, němčina (Lucembursko, Německo,
Rakousko, Švýcarsko), nizozemština (Belgie, Nizozemsko), norština,
polština, portugalština (Brazílie, Portugalsko), rumunština, ruština,
řečtina, slovenština, standardní čínština (Čína – kontinentální, Tchaj-
wan), šanghajština (Čína – kontinentální), španělština (Argentina,
Dominikánská republika, Ekvádor, Guatemala, Honduras, Chile,
Kolumbie, Kostarika, Mexiko, Panama, Paraguay, Peru, Salvador,
Španělsko, Uruguay, USA), švédština, thajština, turečtina,
ukrajinština, vietnamština

Výkladové slovníky
Angličtina, čínština (tradiční, zjednodušená), dánština,
francouzština, hebrejština, hindština, italština, japonština,
korejština, němčina, nizozemština, norština, portugalština, ruština,
španělština, švédština, thajština, turečtina

Tezaurus
Angličtina (Spojené království, USA)

Dvoujazyčné slovníky s angličtinou
Arabština, čínština (tradiční, zjednodušená), francouzština,
hindština, italština, japonština, korejština, němčina, nizozemština,
portugalština, ruština, španělština, thajština, vietnamština

Kontrola pravopisu
Angličtina, dánština, finština, francouzština, italština, korejština,
němčina, nizozemština, norština, polština, portugalština, ruština,
španělština, švédština, turečtina

iPhone s iOS 13

EarPods s konektorem Lightning

USB kabel s konektorem Lightning

USB napájecí adaptér

Dokumentace

VoiceOver

Zvětšení

Lupa

Podpora RTT a TTY

Switch Control

Skryté titulky

AssistiveTouch

Předčítání obsahu
obrazovky

Barva

Kapacita1

Rozměry
a hmotnost2

Displej

Odolný proti
polití, vodě
i prachu3

Čip

Fotoaparát

Nahrávání videa

TrueDepth
kamera

Face ID

Apple Pay

Mobilní
a bezdrátová
rozhraní

4

Určování
polohy

Videohovory5

Audiohovory5

4

4

Přehrávání
zvuku

Přehrávání
videa

6

6

Vnější tlačítka
a konektory

Napájení
a baterie7

8

9

Snímače

Operační
systém

Zpřístupnění

Výchozí
aplikace

Bezplatné
aplikace Apple

Aplikace Pages, Numbers,
Keynote, iMovie,
GarageBand, iTunes U,
Clips a Apple Store jsou
předinstalované.

Sluchátka

SIM karta 10

Podpora
naslouchátek

Podpora
e-mailových
příloh

Systémové
požadavky 11

Požadavky na
prostředí

Jazyky

V krabici

iPhone a životní prostředí

Při hodnocení dopadu na životní prostředí bere Apple v úvahu celý
životní cyklus produktu.

iPhone 11 ztělesňuje neustálý
pokrok společnosti Apple ve
vývoji ekologicky šetrných
produktů. Je konstruovaný
s následujícími vlastnostmi, které

Šířka:
75,7 mm

Výška:
150,9 mm

Tloušťka:
8,3 mm

!

Ovládání
hlasitosti

Přepínač zvonění/
ticha

Boční tlačítko

Zabudovaný stereo
reproduktor

Konektor Lightning

Zabudované
mikrofony

Zabudovaný stereo
reproduktor
Zabudovaný

mikrofon

!
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