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Smartphone: Huawei P30 Zwart

De manier waarop camera's kleuren waarnemen is door
HUAWEI compleet veranderd, om meer licht op al je foto's te
laten schijnen. De samenwerking tussen de HUAWEI
SuperSpectrum sensor, ISP de Kirin 980 chipset en het
zelfontwikkelde algoritme, levert 40% meer licht op, voor het
kunnen vastleggen van jouw herinneringen, dag of nacht.
Zie het onzichtbare in het donker
Zie de pracht die de nacht voor jou verborgen houdt met de
HUAWEI P30. Zelfs in de meeste donkere situaties leg je de
mooiste momenten vast, zoals een romantisch diner bij
kaarslicht of vuurvliegjes die dansen tussen de struiken.
Laat jezelf stralen
De 32 MP frontcamera van de HUAWEI P30 herkent op
intelligente wijze de contouren van je gezicht en laat je de
beste selfies maken. Jouw selfies spatten van het scherm af
met de meeste verbluffende details, zelfs met extreem veel
tegenlicht of juist met weinig licht tijdens een bruisend feestje.

€ 749,99
Smartphone met 40 megapixel camera en 8 megapixel
telelens. Ontgrendelen via vingerafdrukscanner.

Prachtig elegant
Het 6.1" OLED HUAWEI FullView scherm is ontworpen voor
een bredere en betere kijkbeleving, met de meest levendige
kleuren die op elke manier schitteren.

P30 Midnight Black
Helderder, breder en dichterbij. Bekijk de wereld vanuit een
nieuw perspectief. Ontdek ongeziene verrassingen en leg ze
vast in herinneringen die je koestert. De HUAWEI P30 verlegt
de grenzen van wat mogelijk is met smartphone fotografie.
Een wereld van kleur
De kleuren van de HUAWEI P30 vinden hun oorsprong in de
zee van kleuren die de lucht ons te bieden heeft. Zoals de
rozige kleuren van de dageraad, de gloed van een donkere
namiddag, het noorderlicht, maar ook de nacht.
Durf indruk te maken
Dankzij het Leica Triple Camera systeem kun jij de hele
wereld omvatten met jouw fotografie. Dit superieure
camerasysteem heeft een 40 MP Super Sensing Camera, een
16 MP Ultra Wide Angle lens en een 8 MP telelens die jou alle
vrijheid geven om de schoonheid van de wereld vast te
leggen.

Intelligent Touch, Absoluut Comfort
De HUAWEI P30 is comfortabel vast te houden met een hand
en de opnieuw verbeterde vingerafdruksensor laat je het
scherm makkellijk ontgrendelen.
Maak een sprong richting de toekomst
De Kirin 980 is 's werelds eerste 7nm mobiele processor met
betere prestaties en een lager verbruik. Deze innovatieve
chipset met maximaal 6GB RAM en 128GB geheugenopslag
lzorgt ervoor dat je het maximale haalt uit je HUAWEI P30.
Bijtanken in enkele minuten
Opladen is niet langer een gedoe, maar juist een fluitje van
een cent. Laad je smartphone op tot 60% in 30 minuten nog
voor je de deur uitgaat of gewoon tijdens een koffiepauze.

Eigenschappen:
Verlicht elk moment
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Batterijcapaciteit

3650 Whrs

Batterijtechnologie

Lithium-Polymeer

Besturingssysteem (OS)

Android

Bluetooth

ja

Bluetooth-versie

5.0

Breedte

7,136 cm

Diepte

0,757 cm

Dual SIM

nee

Geheugenkaartlezer

ja

Gewicht

165 g

GPS

ja

HDMI-poort

nee

Hoogte

14,91 cm

Batterij meegeleverd

ja

Kleur

Zwart

Kloksnelheid processor

2,6 GHz

Materiaal

Glas

Materiaal

Kunststof

NFC

ja

Processor

octa core

SAT categorie

B

SAT-waarde (hoofd)

0.64 W/kg

Schermgrootte

6,1 inch

Schermresolutie

1080 x 2340 pixels

Schokbestendig

nee

Stofbestendig

ja

Aantal megapixels selfiecamera

32 megapixels

USB-aansluiting

ja

Opnamekwaliteit van video

2160p (4K Ultra HD)

Vingerafdruksensor

ja

Waterbestendig

ja

Werkgeheugen

6 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

40 megapixels

Opslagcapaciteit

128 GB

Aantal batterijen meegeleverd

1

Batterijtype

Pack
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Mobiele dataverbinding

3G

Mobiele dataverbinding

4G

Gezichtsherkenning

nee

Simkaart inbegrepen

nee
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