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Opis

Smartfon X10 Dual SIM 6/64 WHITE 5G
Producent: Nokia

Właściwości
Model TA-1332 DS 6/64 ECO7A WHITE
Opis Nokia X10 Do prowadzenia firmy potrzebne są energia, wydajność i innowacyjność: wszystkie te cechy
znajdziesz w smartfonie Nokia X10. Superszybka łączność 5G i ekran Full HD+ zapewnią Ci moc potrzebną w
pracy. Poczwórnym aparatem o rozdzielczości 48 MP z elementami optycznymi ZEISS Optics uchwycisz
wszytko, co dla Ciebie ważne. Ponadto profesjonalne narzędzia do korekcji barw pomogą Ci prezentować
pomysły z prawdziwym polotem. Zyskasz też najnowszy system Android 11, uaktualnienia oprogramowania
nawet przez 3 lata i comiesięczne aktualizacje zabezpieczeń, aby móc korzystać z nowych funkcji obecnie i w
przyszłości. Szybkość 5G Błyskawicznie pobieraj i przesyłaj pliki przy użyciu szybkiej, niezawodnej łączności
5G. Wyświetlacz Full HD+ o przekątnej 6,67 cala Dziel się pomysłami przy kawie i prezentuj swoje wizje na
dużym wyświetlaczu. Poczwórny aparat o rozdzielczości 48 MP Dzięki elementom optycznym ZEISS Optics
bez problemu uwiecznisz to, co widzisz. Edycja i korekcja barw Przy użyciu pełnego zestawu narzędzi możesz
przekształcać swoje zdjęcia w obrazy ułatwiające prezentowanie pomysłów. Pracuj i odpoczywaj z
superszybką siecią 5G Sieć 5G wzmocni Twoją firmę, pozwalając Ci szybciej osiągnąć więcej.
Wideokonferencje, wysyłanie plików, pobieranie dużych prezentacji i nawiązywanie połączeń mogą działać
nawet 20 razy szybciej. Taki wzrost produktywności to więcej czasu dla Ciebie na odpoczynek. Same korzyści.
Zabezpieczenia, które nieustannie zwiększają bezpieczeństwo Dzięki aktualizacjom zabezpieczeń
udostępnianym co miesiąc nawet przez trzy lata wszystkie Twoje największe i najważniejsze pliki, filmy,
zdjęcia oraz dane są bezpieczne. Oprogramowanie, które wciąż staje się lepsze System Android 11 udostępnia
w telefonie wiele innowacyjnych funkcji: pozwala na przykład w jednym miejscu przeglądać, odbierać i
kontrolować rozmowy z różnych aplikacji do przesyłania wiadomości. Tak więc nawet podczas najbardziej
pracowitego dnia nic Ci nie umknie. A regularne aktualizacje oprogramowania sprawią, że przez lata będziesz
o krok przed konkurencją, mając do dyspozycji nowe funkcje. Wciągające środowisko nie tylko do pracy
Ekran Full HD+ jest idealny do pracy z dala od biurka, rozmów wideo i prezentowania ofert, a pod koniec
niesamowitego dnia pozwala całkowicie zagłębić się we wspaniałym filmie. Udostępniaj wyniki pracy całemu
światu Nasz najnowszy poczwórny aparat 48 MP z elementami optycznymi ZEISS Optics oraz pełnym
zestawem narzędzi do edycji i korekcji to wszystko, czego potrzebujesz do tworzenia zdjęć i filmów
wyznaczających nowe standardy. Natomiast dzięki łączności 5G możesz natychmiast podzielić się twórczym
natchnieniem. To połączenie sztuki z produktywnością. Piękny i niezawodny Smartfon Nokia X10 jest
dostępny w dwóch kolorach zainspirowanych skandynawskim krajobrazem. Jest też wystarczająco
wytrzymały, by znieść trudy codziennego użytkowania i zachować znakomity wygląd. Pozostaje chłodny
nawet w trudnych warunkach Nasz zaawansowany system chłodzenia sprawia, że smartfon pozostaje chłodny
nawet w najtrudniejszych warunkach. A dzięki żywotności baterii sięgającej dwóch dni bez problemu dotrzyma
Ci kroku w pracy. Do pracy i na weekend Tryb skupienia pozwala pracować bez zakłóceń, a tryb pory snu
pomaga w odprężeniu. Bo dobre jutro zaczyna się od dobrego snu. Przygotuj się na wydajność rzucającą
wyzwanie całej serii Czy chodzi o życie, czy o urządzenia, liczy się przede wszystkim wydajność. Platforma



mobilna Qualcomm Snapdragon 480 5G zapewnia niesamowitą szybkość działania. Dzięki niej możesz
swobodnie korzystać z wielu aplikacji, na przykład jednocześnie sprawdzając najnowsze wiadomości i
oglądając ulubione seriale. Zmieniamy zawartość opakowania z myślą o redukcji e-odpadów Każdego roku
tysiące ton e-odpadów na terenie UE stanowią ładowarki telefoniczne. Ponieważ wielu użytkowników już ma
ładowarkę, zamiast niej dołączamy do smartfona biodegradowalne etui, aby przyczynić się do redukcji e-
odpadów i wydłużyć okres użytkowania telefonu. Potrzebujesz ładowarki? Nadal możesz ją kupić, a my
przekażemy dochód na cele związane z ochroną środowiska. love it, trust it, keep it W Finlandii kierujemy się
zasadą: trzymaj się tego, co kochasz i czemu ufasz. Stosując tę zasadę w odniesieniu do telefonu, uzyskujemy
przedmiot, który towarzyszy nam na co dzień i przetrwa próbę czasu. Najnowsza gama telefonów Nokia nie
jest wyjątkiem. Dzięki innowacyjnym funkcjom, trwałym kompilacjom oraz ciągłym aktualizacjom
oprogramowania i zabezpieczeń będą one służyć przez długi, długi czas. Zwiększ bezpieczeństwo dzięki
ExpressVPN Nieistotne, czy korzystasz z sieci WiFi czy z danych komórkowych, ExpressVPN wprowadza
dodatkową warstwę zabezpieczeń do połączenia internetowego, chroniąc Twoje dane przed nieuprawnionym
dostępem. Skorzystaj z 30-dniowej bezpłatnej wersji próbnej ExpressVPN, dostępnej wyłącznie na wybranych
telefonach Nokia. Bez zobowiązań i podawania metody płatności wszystko gotowe w mniej niż minutę.
Wszystko, co chcesz usłyszeć i jeszcze więcej Wszystkie utwory i audycje internetowe, które znasz i cenisz
oraz miliony czekające na odkrycie. Smartfony Nokia mają teraz wstępnie zainstalowaną aplikację Spotify,
najpopularniejszą na świecie usługę strumieniowego przesyłania dźwięku. Tylko kilka dotknięć dzieli Cię od
najpopularniejszych piosenek największych artystów świata. Odtwarzaj co tydzień na Spotify.
Transmisja danych UMTS (WCDMA)
Transmisja danych GPRS
Transmisja danych LTE
Obsługa 5G Tak
Przekątna ekranu (urz.mobilne) 6,67''
Rozdzielczość (urz.mobilne) 2400 x 1080
Pozostałe parametry wyświetlacza Wyświetlacz FHD + LCD do dziurkowania Szkło ochronne:Szkło Corning
Gorilla Glass 3
System operacyjny (urz.mobilne) Android 11
Procesor (urz.mobilne) Octa Core
Taktowanie procesora 2
Pozostałe informacje o procesorze Qualcomm Snapdragon 480 5G
Pamięć RAM 6
Pamięć wewnętrzna 64
Typ kart pamięci microSD
Standard pamięci SD / CF SDHC (4GB - 32GB)
Standard pamięci SD / CF SDXC ( > 32GB)
Standard pamięci SD / CF SD (8MB - 4GB)
Pojemność baterii 4470
Typ ogniwa Li-ion
Aparat fotograficzny Tak
Aparat - Przód 8
Aparat - Tył 48
Aparat - Tył 2 2
Aparat - Tył 3 5
Aparat - Tył 4 2
Szczegółowe dane aparatu Funkcje:ZEISS optics Tylna lampa błyskowa LED
Karta SIM Micro
Dual SIM Tak
GPS Tak
Komunikacja bezprzewodowa 5G
Komunikacja bezprzewodowa WiFi
Komunikacja bezprzewodowa NFC
Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth
Złącza 3,5 mm combo minijack



Kod producenta 101SCARLH026

EAN 6438409059734

Kolor biały

Wbudowana pamięć 64 GB

Typ Smartfon

Waga 220

Przekątna ekranu 6.67

Ekran dotykowy tak

Rozdzielczość ekranu
(px)

1080 x 2400

Procesor Qualcomm Snapdragon 480 5G

Pamięć RAM 6 GB

System operacyjny Android

Pojemność
akumulatora

4470

Komunikacja Bluetooth, NFC, Wi-Fi

Transmisja danych 4G (LTE), 5G

Nawigacja A-GPS, Galileo, GLONASS, GPS

Czujniki akcelerometr, czujnik światła, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, żyroskop

Złącza USB typ C

Funkcje rozpoznawanie twarzy

Opcje SIM brak informacji

Stan Nowy

Złącza 1 x USB (Type C)
Akcesoria w zestawie Ekologiczne etui Bateria niewymienna Skrócona instrukcja obsługi Broszura na temat
bezpieczeństwa Szpilka do szufladki karty SIM Kabel USB Type C Skrócona instrukcja obsługi
Kolor (wyliczeniowy) Biały
Wysokość 168.94
Szerokość 79.7
Głębokość 9.1
Waga 220
Pozostałe parametry SIECI Max network speed:5G Pasma sieci (5G NR):5G NR sub6 TDD: n78, n41/38; 5G NR
sub6 FDD: n1, n3, n5, n7, n28; 4x4 MiMo: 1, 3, 7, 41, n78 Pasma sieci (GSM):850, 900, 1800, 1900 Pasma sieci
(LTE):1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 (Full) Pasma sieci (WCDMA):1, 2, 4, 5, 8 Bezpieczeństwo czytnik linii
papilarnych:Side Power key Odblokowywanie twarzą CZUJNIKI Czujnik oświetlenia zewnętrznego Czujnik
zbliżeniowy Kompas elektroniczny Przyspieszeniomierz (akcelerometr) Żyroskop

Parametry
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