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Asus ZenFone 5 ZE620KL Dual SIM Midnight Blue

Distribuce: CZ

Hodnocení: Nehodnoceno
Cena
Prodejní cena9850,00 K?
Prodejní cena bez DPH8140,50 K?

Dotaz na produkt
VýrobceAsus

Popis
Uchvátí vás bezráme?kovou konstrukcí a reálnými barvami. IPS technologie umožní lepší ?itelnost displeje na ostrém slunci a jeho vysoké
rozlišení poskytne detailní obraz. Díky sníma?i otisk? prst? je telefon dokonale zabezpe?en. Kamery dokážou detekovat až 16 rozdílných scén,
jako jsou lidé, jídlo, psy, ko?ky, západ slunce, kv?tiny atd.. Systém si scénu automaticky upraví a fotka tak bude ješt? dokonalejší. Um?lá
inteligence vám pomáhá s po?izováním fotek a telefon se tak u?í, jaké fotky vám vyhovují.
Moderní design
Full HD+ displej je protažen až k okraji telefonu a je opat?en plovoucím tvrzeným sklem odolným proti od?ru. Zabírá 90 % velikosti telefonu a,
a?koli velikost displeje dosahuje celých 6,2 palce p?i pom?ru stran 19:9, t?lo p?ístroje se vyrovná 5,5" model?m. Jeho výbornou sv?telnost na
slunci dopl?uje možnost ovládání v rukavicích.
Dva dny v klidu
Baterie telefonu se pyšní kapacitou 3300 mAh, která zajiš?uje dlouhou výdrž i p?i zát?ži. Samoz?ejmostí je také speciální úsporný režim, který
využijete, pokud nebudete mít po ruce nabíje?ku.
Ohromující výkon
Vysoký výkon za?ízení má na starosti osmijádrový procesor Snapdragon 636 ve spolupráci s velkokapacitní opera?ní pam?tí. Interní pam??
nabízí rozsáhlý prostor pro ukládání videa, hudby ?i fotografií a je možné ji rozší?it pam??ovou kartou microSD s kapacitou až 2 TB.
Um?lá inteligence na každém kroku
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Systém modelu Zenfone 5 se chlubí um?lou inteligencí, kterou potkáte na každém kroku. Displej nap?. automaticky upravuje teplotu barev,
aplikace, které využíváte nej?ast?ji, se spouští nejrychleji, technologie Boostmaster prodlužuje životnost baterie p?i nabíjení a telefon umí také
p?izp?sobit hlasitost vyzván?ní dle prost?edí, ve kterém se práv? nacházíte - v noci vás tedy rušit nebude.
Chytré kamery
Zabudovaný duální fotoaparát používá dvojice senzor? 12Mpx a 8Mpx a uchová vaše vzpomínky v té nejlepší kvalit?. Poradí si mimo jiné s
širokoúhlými záb?ry nebo s no?ními HDR snímky. P?ední fotoaparát po?ídí dokonalé selfie se rozlišením až 8 Mpx. Um?lá inteligence dokáže
rozpoznat vaše oblíbené nastavení a p?íšt? jej aplikuje za vás.
Vaše animované já
Oblíbenou funkci animovaných avatar?, kte?í reagují na váš hlas, grimasy a pohyby hlavy, najdete i v tomto za?ízení a m?žete ji používat v
chatu, p?i videohovorech i v živém vysílání.
Odemykejte pohodln?
Krom? otisku prstu, k jehož rozeznání dojde b?hem 0,3 vte?iny, máte nyní možnost telefon odemykat i vlastním obli?ejem. To se hodí v zim?,
když nosíte rukavice, nebo pokud máte špinavé ruce.
Zvukový požitek na úrovni
Dvojice reproduktor? a zesilova?? spolu s inteligentními softwarovými funkcemi naprosto v?rn? reprodukují vaši oblíbenou hudbu a sluchátka
DTS Headphone:X její p?ednes zachovají i p?i sportu ?i v hlu?ném prost?edí.

Hodnocení
Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.
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