HUAWEI P30 LITE MIDNIGHT BLACK 128GB

(Tuote saattaa todellisuudessa poiketa kuvassa olevasta tuotteesta tai kaikki kuvassa näkyvät osat eivät kuulu tuotepakettiin.)

Huawein P30-lippulaivasarjan pikkuvelimalli ei jää muiden sarjalaisten varjoon. P30Lite tarjoaa monia huippupuhelimista
aiemmin tuttuja ominaisuuksia: puhelimessa onmuun muassa vaikuttava 48 + 8 + 2 megapikselinkolmoiskamera, jossa
jokaisellalinssillä on oma erityisrooli.
Loistava 48 megapikselin pääkamera pitää huolen siitä että saat upeat kuvattilanteessa kuin tilanteessa. Pääkamerassa on
käytetty Huawein kehittynyttä zoom-teknologiaa, jonka ansiosta voit ottaa uskomattomia kuvia kaukaa ilman, että
kuvanlaatu heikkenee. 8 megapikselin 120° ultralaajakulmalinssin ansiosta laajennatperspektiiviäsi ikuistaen kuviisi ja
videoihisi enemmän sisältöä, ja 2 MP bokeh-linssimahdollistaa ammattimaisen tyylikkään taustasumennuksen kuviisi. 24
megapikselinetukameran ansiosta otat hämmästyttävän tarkkoja selfieitä.
P30 Liten älykäs AI-kuvantunnistusteknologia on kätevä kuvausassistentti: sinun eitarvitse murehtia kontrasteista tai
kirkkauksista, sillä laitteen etu-jatakakamerattunnistavat erilaisia kuvaustilanteita ja valitsevat automaattisesti
kuhunkintilanteeseen parhaiten sopivat kuvausasetukset.
Huawei P30 Liten 6,15" FHD-näytössä on pieni pisaralovi, jonka ansiosta laitteenetupuolen näytön koko on saatu maksimoitua
tinkimättä kuitenkaan mukavastakäsituntumasta. Näyttö on myös saanut TÜV Rheinlandin Eye Comfort-sertifikaatin,joka
takaa sen, että näytön katselu on silmille helpompaa. P30 Lite on saatavillakolmessa modernissa värissä: revontuli,
helmenvalkoinen sekä kiiltävä musta.
Lite-versioissa ei ole koskaan ennen ollut näin paljon tallennustilaa! 128 Gt:ntallennustilaan mahtuu huoletta kaikki
lempisovelluksesi sekä valokuvasi ja videosi.Tallennustilaa saa myös tarvittaessa kasvatettu jopa 512 gigatavua
muistikortinavulla. 4 Gt RAM-käyttömuisti pitää huolen siitä että puhelin toimii nopeasti, vaikkauseampi sovellus olisi samaan
aikaan käytössä.
P30 Liten sisältä löytyy energiatehokas mutta suuri 3340 mAh-akku, jonka ansiostapuhelimessa riittää virtaahelposti koko
vuorokaudeksi.Tehokkaan HuaweiQuickCharge-pikalaturin ansiosta puhelin myös latautuu nopeasti.

Ominaisuudet

Kysytyimmät ominaisuudet

Mobiilikäyttöjärjestelmä

Android,Android

Näytön koko, "

6.15

Näytön resoluutio, pikseliä

2312 x 1080

Akku
Akun kapasiteetti, mAh

3340

Kamera
Etukamera, MP

24

Takakamera, MP

48 + 8 + 2

Käyttöjärjestelmä
Mobiilikäyttöjärjestelmä

Android,Android

Levyasema
Tallennuskapasiteetti

128 GB

Liitännät
Latausliittimen tyyppi

USB-C

SIM kortin tyyppi

nano-SIM

Muisti
RAM-muisti

4 GB

Näyttö
Näytön koko, "

6.15

Näytön resoluutio, pikseliä

2312 x 1080

Paino ja mitat
Tuotteen mitat (L x S x K), mm

72.7 x 7.4 x 152.9

Tuotteen paino, g

159

Pakkaussisältö
Mukana tulevat tarvikkeet

USB-C -kuulokkeet,SIM-kortin poistotyökalu,Pika-aloitusopas,Huawei QuickCharge-pikalaturi USB-C
-kaapelilla

Puhelinominaisuudet
Kaksois-SIM ominaisuus

Kyllä

Zero-Touch Enrollment-tuki

Kyllä

Tietoturva
Sormenjäljenlukija

Kyllä

Muut
Pakkauksen paino, kg

0.51

Tuoteryhmä

ÄLYPUHELIMET

Valmistaja

HUAWEI

Valmistajan koodi

51093NPM

Takuu

2V

Hinta (kpl)

399 €

