Realme 6 Pro
6 kamer, pro ekran, velika baterija, hitro polnjenje, izjemna zmogljivost.
16,51 cm (6,6) FHD+ zaslon z 90Hz osveževanjem
S kar 90,6-odstotnim razmerjem med zaslonom in aparatom in 90Hz osveževanjem
za svilnato gladko delovanje.
16MP + 8MP dvojni super selfi
Dve kameri, Realme AI tehnologija z dovršenim lepotnim algoritmom, HDR
tehnologijo in Bokeh efektom, široko-kotno snemanje... vse za izjemne selfie
fotografije.
64MP AI Quad kamera + 20x zoom
Moč štirih kamer za neverjetne fotografije. Primarni objektiv s 64 MP s svojo
velikostjo zaslonke omogoča zajem neverjetnih fotografij - tudi v šibki svetlobi. 8 MP
širokokotni objektiv, 12 MP telefoto objektiv in 2 MP portretni objektiv pa dodajo
izjemno število možnosti zajema različnih perspektiv.
Široko-kotni objektiv
Kar 119-stopinjski vidno polje za zajem čim več dogajanja v enem kadru.
Super NightScape 3.0 tehnologija
Izjemno občutljivi svetlobni senzor, integrirani slikovni procesorje in optimizirani
algoritem za zmanjševanje šuma, za čudovite posnetke v slabših pogojih.
UIS Max video stabilizacija
Nova tehnologija, ki v kombinaciji z ultra širokim objektivom omogoča izjemno
stabilizirane posnetke.
4300 mAh baterija in 30W hitro polnjenje
Ogromna baterija, z AI tehnologijo varčevanja in izjemno hitro 30W polnjenje, ki v
samo 60 minutah napolni 100% baterije.
Izjemna zmogljivost za vse ljubitelje iger
Telefon poganja najnovejši 2,0 GHz procesor Snapdragon 720G procesor za
brezhibno delovanje vseh nalog.
Prostor za 3 kartice
Realme 6 poleg dvojne SIM kartice podpira tudi micro SD kartice do 256 GB.
.

SPECIFIKACIJE
Velikost
163,8 x 75,8 x 8,9 mm
Zaslon
90Hz osveževanje
16,60 cm (6,6) FHD+ IPS
90,6% zaslon/aparat razmerje
1080 x 2400 (399 ppi) ločljivost
480 nitna svetilnost
Corging Gorilla Glass zaščita
Kamera
AI Quad kamera z ultra široko-kotnim in makro objektivom + 20x zoom
64MP glavna kamera (Samsung GW1 senzor, f/1.8 zaslonka)
8MP široko-kotna kamera (119° kot, f/2.3 zaslonka)
12MP telefoto kamera
2MP makro kamera
16MP sprednja kamera (AI HDR, f/2.0 zaslonka)
8MP široko-kotna sprednja kamera
Snemanje (UIS video stabilizacija, 4k/30, 1080p/60, 720p/60)
Procesor, priključki
Snapdragon 720G 2.0 GHz (osem jedrni)
3,5mm jack
USB C
Dual SIM + Micro SD kartica
NFC
Baterija
4300 mAh, 30W polnilec
Omrežja
LTE, UMTS, GSM, 802.11 abgnac Wi-Fi, 5.1 Bluetooth
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