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Smartphone: Samsung Galaxy A50 Wit

Laat je van al je goede kanten zien
Selfies moeten er goed uitzien. De 25MP-camera aan de
voorkant zorgt voor levendige foto's overdag en laat meer licht
binnen als het donker is voor heldere foto's 's nachts. Zo maak
je de perfecte selfies - dag en nacht. Met Selfie Focus vervaag
je automatisch de achtergrond, waardoor je nog beter uitkomt.
Laat je persoonlijkheid spreken
Je kunt nu nog meer kanten van jezelf laten zien. Creeer en
personaliseer AR Emoji's en laat je vrienden weten hoe het
met je gaat. Of ga creatief aan de slag met AR-stickers, filters
en stamps voor leuke foto's - woorden zijn overbodig.

Eigenschappen:

€ 349,99

Batterijcapaciteit

4000 mAh

Batterijtechnologie

Lithium-Polymeer

Besturingssysteem (OS)

Android

Bluetooth

ja

Witte smartphone met een schermdiagonaal van 6.4 inch.

Bluetooth-versie

5.0

Zie meer van de wereld

Breedte

7.47 cm

Diepte

0.77 cm

Dual SIM

ja

Geheugenkaartlezer

ja

GPS

ja

HDMI-poort

nee

Met het 6.4 inch Infinity-U display van de Galaxy A50 ben je
dichtbij alles wat je belangrijk vindt. De telefoon is vrijwel
randloos en heeft een edge-to-edge scherm. En dankzij de
FHD+-resolutie en sAMOLED-kleuren kun je helemaal opgaan
in je favoriete vlogs en livestreams.

Hoogte

15.85 cm

Premiumdesign in prachtige kleuren

Batterij meegeleverd?

ja

De schitterende Galaxy A50 is een klasse apart. De slanke
behuizing, uitgevoerd in eigentijds wit, zwart, schitterend
koraalroze of blauw, ligt comfortabel in de hand. En dankzij de
3D glasstic achterkant en de On-screen Fingerprint Scanner is
de vormgeving vloeiend en naadloos.

Kleur

Wit

Kloksnelheid processor

2.3 GHz

Processor

Exynos 9610

SAT categorie

A

SAT-waarde (hoofd)

0.27 W/kg

Drievoudige camera voor het vastleggen van jouw mooiste
momenten

Schermgrootte

6.4 inch

Schermresolutie

2340 x 1080 pixels

Schokbestendig

nee

Type geheugenkaart

Micro SD / Micro SDHX /

De drievoudige camera van de Galaxy A50 heeft een
ultra-wide camera met een bereik van 123 graden, net als het
menselijk oog, en een 25 MP F/1.7 camera voor scherpe,
heldere foto's - dag en nacht. Bovendien is hij uitgerust met
een 5 MP Depth Camera voor het aanpassen van de
scherptediepte-instelling.

Micro SDXC
USB-aansluiting

ja

Opnamekwaliteit van video

1080p (Full HD)
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Vingerafdruksensor

ja

Waterbestendig

nee

Werkgeheugen

4 GB

Wi-Fi

ja

Wi-Fi-standaarden

Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5)

Wi-Fi-standaarden

Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4)

Wi-Fi-standaarden

Wi-Fi 802.11b (Wi-Fi 1)

Wi-Fi-standaarden

Wi-Fi 802.11g (Wi-Fi 3)

Wi-Fi-standaarden

Wi-Fi 802.11a (Wi-Fi 2)

3,5 mm aansluiting

nee

Aantal processorkernen

8

Aantal megapixels

25 megapixels

Opslagcapaciteit

128 GB

Aantal batterijen meegeleverd

1

Batterijtype

Pack

Mobiele dataverbinding

3G

Mobiele dataverbinding

4G

Gezichtsherkenning

nee

Simkaart inbegrepen

ja
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