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Samsung SM-G973F Galaxy S10 Duos gsm tel. Green 512GB

CZ Distribuce

Hodnocení: Nehodnoceno
Cena
Prodejní cena31308,75 K?
Prodejní cena bez DPH25875,00 K?

Dotaz na produkt
VýrobceSamsung

Popis
Zbrusu nový design pro ni?ím nerušený pohled. Žádný vý?ez. Díky technologii Dynamic AMOLED, p?esnému vy?ezávání laserovým
paprskem a integrovaným bezpe?nostním prvk?m je Infinity-O displej tou nejpokro?ilejší obrazovkou, kterou kdy telefony Galaxy m?ly.
Pro odemknutí se sta?í dotknout obrazovky. ?te?ku otisk? prst? jsme p?emístili ze zadní ?ásti telefonu dop?edu. Ultrazvukový sníma? je nyní
zabudovaný p?ímo v displeji.
Chyt?ejší fotoaparát pro ješt? lepší snímky. Inteligentní fotoaparát vám pom?že p?i tvorb? opravdu dechberoucích záb?r?. Dokáže vám
doporu?it správnou kompozici snímku, pom?že vám i díky schopnosti automatické optimalizace nastavení podle práv? zachycované scény.
Energie na rozdávání. Technologie bezdrátového sdílení energie vám dává možnost nabíjet jiná za?ízení. A díky podpo?e rychlého
bezdrátového nabíjení Fast Wireless Charging 2.0 bude kapacita baterie vašeho telefonu zakrátko op?t stoprocentní.
Streamujte a sdílejte. Kdekoliv a kdykoliv. S podporou standardu Wi-Fi 6 dosáhnete vyšších rychlostí a mnohem bezpe?n?jšího p?ipojení i ve
ve?ejných sítích.
Odolnost v??i vod? a prachu ochrání telefon v každém prost?edí - certifikace IP68
Opera?ní systém: Android 9 Pie s One UI
Procesor - po?et jader: 8jádrový procesor Exynos 9820
Procesor - frekvence: 2,7
Uživatelská pam?? [GB]: 512GB interní pam??
Velikost RAM: [GB] 8GB opera?ní pam?ti
Pam??ové karty: microSD
Displej AMOLED Infinity-O Wide Quad HD
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Displej - úhlop?í?ka [palce]: 6,1 Zaoblený displej
Displej - rozlišení [pix]: 3040 x 1440
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sít?: GSM, LTE, UMTS
Konektivita:
Bluetooth 5.0, NFC, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax
USB Type-C
3.5mm (TRRS)
Typ SIM karty: nano SIM
Slot pro pam??ové karty: Hybridní slot (2× SIM / 1× SIM + 1 pam??ovka)
GPS: GPS/Glonass/BDS/Galileo
Senzory:
Ultrazvukový sníma? otisk? prst? (v displeji)
Digitální kompas: Ano
Sv?telný senzor: Ano
Senzor p?iblížení (proximity): Ano
Pohybový senzor: Ano
Gyroskop: Ano
Barometr: Ano
Fotoaparát:
Na zadní stran? telefonu se nachází trojice fotoaparát?, ultraširokoúhlý s 16Mpx sníma?em a dva 12megapixelové – širokoúhlý a s
teleobjektivem. Díky nim dokáže Galaxy S10 zaznamenat scénu v impozantním 123° úhlu nebo p?iblížit na vzdálené objekty pomocí 2× zoomu.
Fanoušky selfie zase pot?ší 10Mpx fotoaparát s autofokusem. Superzpomalené záb?ry v 960 fps a podpora 4K UHD videa jsou pak u
prémiového telefonu Samsung samoz?ejmostí.
zadní 12Mpx Super Speed Dual pixel F1.5/2.4 OIS, teleobjektiv 12Mpx F2.4, OIS, ultraširokoúhlý 16Mpx F2.2
p?ední 10 Mpx F/1.9 AF
Baterie: podpora bezdrátového nabíjení a sdílení energie Qi, rychlé nabíjení
Kapacita [mAh]: 3 400 mAh
Rozm?ry [mm]: 70,4 x 149,9 x 7,8
Hmotnost [g]: 157g

Hodnocení
Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.
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