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nazwa Xiaomi Redmi 7A 2/32GB gwarancja 2 lata
VAT 23% niebieski smartfon
producent: Xiaomi

cena: 479.99 zł

Gwarancja 2 lata, faktura VAT 23% Redmi 7A 32GB/2GB niebieski gem blue Król budżetowych smartfonów
w nowym wydaniu! Xiaomi Redmi 7A to wydajny, ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 439,
pojemna bateria 4000 mAh oraz zaawansowana optyka 12MP wspierana najnowszymi rozwiązaniami sztucznej
inteligencji. Większa bateria, lepsza wydajność Procesor Qualcomm Snapdragon 439. Pojemna bateria 4000
mAh (typ). Główny aparat z SI 12 MP. Wyświetlacz pełnoekranowy 5,45" HD+. Ośmiordzeniowy procesor
Qualcomm Snapdragon Wysoka wydajność i płynniejsze działanie Doświadcz o 26% wyższej wydajności dzięki
ośmiordzeniowemu procesorowi Qualcomm Snapdragon. Uzyskaj wyjątkowo płynne działanie, niezależnie od
tego, czy rozmawiasz, czy przez cały oglądasz filmy. Nawet podczas grania w gry online, czas reakcji pozostaje
szybki. 4000mAh - bateria o dużej pojemności Nie martw się o ładowanie do 19 dni czasu czuwania
Dopasowując dużą baterię o pojemności 4000mAh do kompaktowej obudowy, Redmi 7A zapewnia bardzo długą
żywotność baterii. Optymalizacja systemu MIUI pomaga zaoszczędzić jeszcze więcej energii, dzięki czemu nie
musisz martwić się o ładowanie. 216 godzin odtwarzanie muzyki 25 godzin dzwonienie 17 godzin odtwarzanie
wideo Szybsze ładowanie Ładowanie szybsze o 47% Redmi 7A jest wyposażony w ładowarkę o mocy 10W,
która znacznie zwiększa prędkość ładowania. Odblokowywanie twarzą z SI Bezpieczny i wygodny, odblokuj
jednym spojrzeniem Teraz odblokowanie telefonu jest tak proste, jak patrzenie na niego. Za każdym razem, gdy
włączasz telefon, telefon natychmiast analizuje twoją twarz pod kątem 4096 różnych funkcji, zapewniając
bezpieczne i wygodne odblokowanie. Dual nano SIM + dedykowany slot do kart microSD Slot kart 2+1.
Możliwość rozbudowy pamięci do 256GB. Konstrukcja slotu na karty 2+1 umożliwia korzystanie z dwóch kart
SIM i jednej karty pamięci jednocześnie. Pozwala na obsługę do 256GB rozszerzalnej pamięci. Wyświetlacz
pełnoekranowy 5,45" HD+ Telefon wielkości dłoni, idealny do używania jedną ręką Wyświetlacz
pełnoekranowy HD+ 5,45" zapewnia telefonowi Redmi 7A współczynnik proporcji 18:9, zapewniając wspaniałe
wrażenia wizualne, które można utrzymać w jednej ręce. Aparat 12 MP z SI o szybkiej regulacji ostrości
Uchwyć spektakularne zdjęcia Aparat 12MP z SI wykorzystuje duże piksele 1,25 μm i obsługuje funkcje takie
jak Upiększanie SI i autofokus z detekcją fazy. Zdjęcia są wyraźne i szczegółowe, bez względu na to, czy robisz
zdjęcia krajobrazu podczas podróży, czy też dziecka, które po prostu nie chce się zatrzymać. Korzystaj z
autoportretów, korzystając z przedniego aparatu z upiększaniem SI i uzyskaj oszałamiające rezultaty za każdym
razem. Ochrona przed zachlapaniem Jak niewidzialny płaszcz przeciwdeszczowy dla twojego telefonu Redmi
7A posiada zwiększoną odporność na zachlapania, chroniony jest przez wodoodporną nanopowłokę. Woda
spływa z telefonu jak po liściu, skutecznie zmniejszając korozję spowodowaną potem, olejami, napojami lub
innymi płynami. Wyświetlacz z lekkim niebieskim światłem certyfikowany przez TÜV Rheinland Redukuje
szkodliwe niebieskie światło. Chroni Twoje oczy przed nieodwracalnymi uszkodzeniami. Tryb czytania Redmi
7A został specjalnie zaprojektowany tak, aby chronić twoje oczy i zapewnić lepszą jakość czytania. Procesor
Qualcomm Snapdragon 439 (8 × Cortex A53, taktowanie do 2.0 GHz) Układ graficzny
Adreno 505
Pamięć RAM 2 GB Pamięć wbudowana 32 GB Typ ekranu IPS Przekątna ekranu 5,45" Rozdzielczość
ekranu 1440 × 720 px Funkcje
Radio FM bez słuchawek Akcelerometr Czujnik światła Czujnik
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zbliżeniowy Dual SIM Kompas cyfrowy Skaner twarzy Żyroskop Aparat tylny 12 MP Przysłona aparatu
tylnego ƒ/2,2, 1/2,9", 1,25µm Funkcje aparatu tylnego
PDAF HDR Panorama Aparat przedni 5 MP
Przysłona aparatu przedniego ƒ/2,2, 1,12µm Funkcje aparatu przedniego HDR Rozdzielczość nagrywania
wideo
1080p@30fps 720p@30fps Obsługiwane formaty wideo
H.263 H.264 Lampa błyskowa
Wbudowana Łączność
4G LTE Bluetooth 4.2 Wi-Fi Wi-Fi 2.4G Wi-Fi Direct Wi-Fi Display 802.11
b/g/n Obsługa LTE B20
Tak Nawigacja
A-GPS GPS GLONASS BeiDou Złącza
micro USB
nano SIM + nano SIM / micro SD Wyjście słuchawkowe 3,5 mm Dual SIM Obsługa dwóch kart SIM w
technologii LTE System operacyjny MIUI 9 Rodzaj ogniwa Litowo-polimerowy Pojemność baterii 4000
mAh Szybkie ładowanie Przewodowe 10 W Czas pracy na baterii do 19 dni (w gotowości) Wysokość
146,30 mm Szerokość 70,41 mm Grubość 9,55 mm Waga 165 g Materiał wykonania Aluminium Zestaw
Zasilacz Kabel USB Igła do tacki SIM Instrukcja obsługi
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EAN

nazwa

6941059625957

wartość
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