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Samsung Galaxy J6 plus
Kategorija: POSEBNA PONUDBA
Dobavljivost:

Cena: 160,00€ 198,99€

(slika je simbolična)

Tehnične Speciﬁkacije

Kratek opis
Galaxy J6+, osupljiv dizajn in zaslon, izboljšana kamera in visokokakovostne zmogljivosti uporabnikom omogočajo, da od svojega pametnega telefona Galaxy J dobijo še več kot kadarkoli prej.
Galaxy J6+ prinaša steklu podobno zadnjo stran, ki oblikovalskim dosežkom serije Galaxy J dodaja povsem novo dimenzijo. Ergonomsko oblikovane krivulje prinašajo vrhunski izgled in občutek pametnih telefonov, njihov eleganten proﬁl pa zagotavlja udoben oprijem v dlani. Z ožjim okvirjem in večjim ekranom, izboljšan 15,26 cm HD+
brezkončni zaslon, ki je zaščitni znak vrhunskih pametnih telefonov Galaxy, ponuja izjemno izkušnjo pri spremljanju igralnih in multimedijskih vsebin. Brezkončni zaslon omogoča tudi močno večopravilnost, s funkcijo deljenega zaslona, ki z uporabo velikega zaslona uporabnikom omogoča sočasno zabavo z dvema aplikacijama. Za večjo
zaščito Galaxy J6+, ponuja funkcijo prepoznave obraza in stranski bralnik prstnih odtisov, kar še povečuje raven varnosti in udobja brez poseganja v izgled same naprave. Galaxy J6+ ima glavno kamero s 13 MP in dvojno sprednjo kamero s 5 MP, ki uporabnikom omogoča, da v svojih posnetkih ujamejo naravni bokeh učinek. S funkcijo
sprotnega ostenja pri sprednji kameri lahko uporabniki pred ali po fotograﬁranju upravljajo z globino polja in tako ustvarijo popolne fotograﬁje. Ustvarjen za prilagajanje natrpanemu življenju uporabnikov ima Galaxy J6+ 3.300mAh baterijo , kar je 10 odstotkov več v primerjavi s predhodnimi modeli Galaxy J. Uporabniki se na svoj telefon
lahko zanesejo še dlje. Galaxy J6+ ima pomnilnik velikosti do 3 GB RAM in je na voljo v različici 32 GB z možnost razširitve do 512 GB s mikro SD kartico, kar uporabnikom omogoča vrhunsko zmogljivost in prilagodljivost.
Glavne značilnosti

Procesor

4| 1,4 GHz| Qualcomm Snapdragon 425

Meni v slovenskem jeziku
Ločljivost

1480 x 720 točk, 274 PPI, 16 milijonov barv

Diagonala zaslona

15,26 cm

Reža za spominsko kartico

mikro SD-kartica

Največja velikost spominske kartice 512 GB
Vgrajen GPS-sprejemnik
SAR-vrednost

1,334 W/kg

Operacijski sistem

Android 8.1

Frekvenčna območja LTE

800/ 850/ 900/ 1800/ 2100/ 2300/ 2500/ 2600 MHz

Frekvenčna območja UMTS

850/ 900/ 1900/ 2100 MHz

Frekvenčna območja GSM

850/ 900/ 1800/ 1900 MHz

Ročna izbira omrežja
Podatki o bateriji

Vrsta baterije

Li-Ion, 3300

Maksimalen čas pogovora do

1.380 minut

Možnost brezžičnega polnjenja
Multimedija

Glavna kamera

13 M

Zoom glavne kamere
Sprednja kamera

8M

Snemanje videoposnetkov
Največja ločljivost videoposnetkov 1920 x 1080 točk
Mobilni brskalnik
Internetni brskalnik
Predvajanje AAC
Predvajanje MP3
Predvajanje MP4
Predvajanje 3GP
Pretočne vsebine
Fizične lastnosti

Velikost

161,4 x 76,9 x 7,9 mm

Masa

178 g

Tip SIM-kartice

nano SIM-kartica

Podpora za dve SIM-kartici
Priključek za zunanjo anteno
Oblika

na dotik

Zaslon na dotik
Velikost pomnilnika

32 GB | do 22,2 GB za uporabnika

Velikost delovnega pomnilnika (RAM) 3 GB
Povečana odpornost
Čitalec prstnih odtisov
Sporočanje

SMS
MMS
E-poštni odjemalec
Potisna e-pošta
Povezovalne lastnosti

LTE
Podpora za LTE Advanced
Hitrost prenosa podatkov k uporabniku (LTE)

do 150 Mbit/s

Hitrost prenosa podatkov iz smeri uporabnika (LTE)

do 50 Mbit/s

Hitrost prenosa podatkov k uporabniku (HSDPA)

do 42,0 Mbit/s

Hitrost prenosa podatkov iz smeri uporabnika (HSUPA) do 5,76 Mbit/s
UMTS (do 384 kbit/s)
EDGE (do 264 kbit/s)
GPRS
WiFi

802.11 b/g/n

Podpora IPv6
Deljenje internetne povezave (tethering)

USB, WiFi, Bluetooth

Sinhronizacija z računalnikom
Bluetooth
USB
M:Rokovnik
Klicne lastnosti in značilnosti

HD-govor
VoLTE
VoWiFi
Videotelefonija
Telefonski imenik (št. vnosov)

dinamičen spomin + SIM

Prostoročno telefoniranje prek vgrajenega zvočnika
Konferenčna zveza
Dodatki

NFC (brezkontaktno poslovanje)

s podporo varnega elementa na mobitelu in SIM-kartici

Budilka
Diktafon
Radio

da, z RDS

Imenik s slikami
Posebno zvonjenje za določeno osebo
Glasovno izbiranje

da, v angleščini

Mobilna pisarna

Pregledovanik Word

da, z nadgradnjo aplikacije

Pregledovalnik Excel

da, z nadgradnjo aplikacije

Pregledovalnik Power Point da, z nadgradnjo aplikacije
Pregledovalnik PDF
Urejevalnik Word

da, z nadgradnjo aplikacije

Urejevalnik Excel

da, z nadgradnjo aplikacije

Urejevalnik Power Point

da, z nadgradnjo aplikacije

Vsebina osnovnega kompleta

Baterija
Podatkovni kabel
Slušalka za prostoročno telefoniranje
Omrežni polnilec
Kratek priročnik z navodili za uporabo

da, vgrajena

