Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa Xiaomi Redmi Go 1/8GB VAT23% czarny
smartfon
producent: Xiaomi

cena: 314.99 zł

Redmi Go 8GB/1GB czarny Ekran HD Elegancki wygląd i metalowa obudowa - Redmi GO jest delikatny w
dotyku, jak i wizualnie oszałamiający. Smartfon został wyposażony w 5-calowy wyświetlacz HD o proporcjach
16:9 i rozdzielczości 1280x720, dzięki czemu można uzyskać wyraźne obrazy. Dzięki wysokiej proporcji
rozmiaru ekranu do obudowy oraz cienkiej konstrukcji trzyma się go bardzo wygodnie w dłoni. Moc dwóch
aparatów Uchwyć najlepsze chwile dzięki aparatowi z matrycą 8 megapikseli. Nagraj film w rozdzielczości Full
HD - upamiętnij wszystkie chwile, te wielkie i te małe. W razie czego możesz skorzystać także z przedniego
aparatu o rozdzielczości 5 megapikseli do zrobienia selfie. Bateria o dużej pojemności Zainstalowana w Redmi
GO bateria o pojemności 3000 mAh zapewni aż do 10 dni w trybie gotowości, do 12 godzin czasu połączenia, do
78 godzin odtwarzania muzyki i 5 godzin odtwarzania wideo. Lekki i szybki System Android Go to najnowsza
innowacja firmy Google. To system operacyjny ze wszystkimi niezbędnymi aplikacjami, które zajmują mniej
miejsca w pamięci. Dzięki temu zyskasz dodatkową przestrzeń i niebywałą wydajność urządzenia! Stabilność i
wydajność Redmi GO został wyposażony w czterordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 425. Dzięki
niemu przeglądanie internetu będzie płynne i przyjemne. Pozwoli on także na stabilną pracę urządzenia podczas
wykonywania innych czynności. Dedykowane gniazdo kart microSD Xiaomi Redmi GO obsługuje jednoczesne
korzystanie z dwóch kart SIM do transmisji danych i rozmów telefonicznych oraz osobnej karty microSD o
pojemności do 128GB do przechowywania danych. Procesor Qualcomm Snapdragon 425 (4 rdzenie, do 1,40
GHz) Układ graficzny Adreno 308 Pamięć RAM 1 GB Pamięć wbudowana 8 GB Typ ekranu IPS
Przekątna ekranu 5,0" Rozdzielczość ekranu 1280 x 720 Łączność
LTE Wi-Fi Bluetooth System
nawigacji satelitarnej
GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou Złącza
Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. Micro USB - 1 szt. Bateria
Litowo-jonowa 3000 mAh Zainstalowany system operacyjny
Android 8.1 Oreo GO Aparat
8.0
Mpix - tył 5.0 Mpix - przód Lampa błyskowa Wbudowana Rozdzielczość nagrywania wideo 1920 x 1080
(FullHD) Grubość 8,35 mm Szerokość 70,1 mm Wysokość 140,4 mm Waga 137 g Dodatkowe informacje
Akcelerometr Czujnik światła Czujnik zbliżenia Dołączone akcesoria
Kabel USB Ładowarka
sieciowa
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