VIEW XL
يفلاس شالف  +لسكيباغيم 16

ةيمامألا اريماكلا

x4

يمقرلا ريبكتلا

معن

يئاقلتلا زيكرتلا

معن

روصلا لدعم

Auto, Incandescent, Lumière du jour,
Fluorescent, Nuageux

ضيبألا نوللا نزاوت

1080@30fps

ويديفلا لجسم
هيفرتلاو ةددعتملا طئاسولا

معن

ويدارلا

 AMR AAC، MIDI،MP3،

ةلباقلا توصلا غيص

 BMP PNG، GIF،JPEG،

ليغشتلل
ةلباقلا ةروصلا غيص

 H.264 3GP، MP4،3GPP،

ليغشتلل
غيص
ةلباقلا ويديفلا
ليغشتلل
 GPSماظن

معن

عقاوملا ديدحتل يملاعلا ماظنلا

معن

معدم GPS
GPS
يصخشلا ليدعتلا

،ةيسنرفلا ،ةيزيلجنإلا ،ةيبرعلا
،ةيدنلوهلا ،ةيناملألا ،ةيلاطيإلا
،ةيسورلا ،ةيلاغتربلا ،ةينابسألا
،ةيدنلنفلا ،ةيدنلوبلا ،ةيكيشتلا
،ةيسرافلا ،ةيدرألا ،ةيراغنهلا
،ةيكرمنادلا
،ةيدنالياتلا ،ةيديوسلا ،ةيجيورنلا
،ةيكرتلا ،ةيمانتيفلا ،ةيسينودنألا
ةينيتاللا ،ةيبرصلا ةيليريسلا
،ةينودقملا ،ةينيفولسلا ،ةيبرصلا
،كسابلا ،ةينولاتاكلا ،ةيتاوركلا
،ةيناركوألا ،ةيكافولسلا ،ةينامورلا
ةينانويلا

تاغللا

ةبلعلا ىوتحم
ءابرهكلا كلس لماح
عيرس ليلد
ريغص  USBليصوت كلس
تاعامس
وكيو فتاه
.قبسم راعشإ نود هرهظمو هصئاصخو جتنملا تازيم رييغت ةكرشلل قحي
.دلبلل بسح ™ Googleتاقيبطت ىلإ لوصولا فلتخي دقو

ةيسيئرلا صئاصخلا
تاكبشلا

4G LTE B1 (2100)/ B3 (1800)/ B7 (2600)/
)B20 (800
H+/3G+/3G WCDMA 850/ 900/ 1900/ 2100
MHz
GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900
MHz
 UL 50 4 DL 150 Mbps،ةئف FDD-LTE

تانايبلا قفدت

Mbps
™ديوردنأ
)اجون( 7.1

ليغشتلا ماظن

Qualcomm® Snapdragon™ 425 MSM8917،
 Cortex A53 1.4GHz،ةاونلا ىعابر

جلاعملا

Adreno 308

تاموسرلا ةجلاعم ةدحو

2 Nano SIM

 SIMةحيرش

سمللاب لمعت ةشاش

ميمصت

يزرك رمحأ ،نكاد نيلب ،يبهذ ،دوسا

ةرفوتملا ناولألا

مم  8.2 76.5 x158.1 x

تاساقملا

غ 171

نزولا

نويأ مويثيل ريبمأ يليم 3000

ةيراطبلا

اس  190ىتح لصت

نود ةيراطبلا لالغتسا

) (3Gاس  17 (2G)،اس  32ىتح لصت

لاوط ةيراطبلا لامعتسا
لالغتسا

تياباغيج 32

لاصتالا
ةركاذ
نيزخت

تياباغيج 3

ةيح ةركاذ

ةقاطبب تباياغيج  128ىتح لصي

ةركاذلا عيسوت

microSD
معن

عراستلا سايق

معن

ةلصوبلا

معن

ناكملا ددحم

غك/طاو : 1.278مسج ،غك/طاو : 0.196سأر

يعونلا صاصتمالا لدعم
ةشاشلا

”5,99

مجحلا

، 2.5Dماتلا حيفصتلا ،ايجولونكت IPS
جاجز

عونلا

نويلم 16

نوللا

: 268ةفاثكب )،لسكيب  720 (1440 xHD+
 PPIةصوبلا يف لسكيب

ضرعلا مجح

معن

تاسمللا ددعتم
لاصتالا صئاصخ

802.11 b/g/n

 WiFiياف ياو

لاصتإ ةطقن ®،ثوتولب USB،

تنرتنألا عيزوت

4.2

Bluetooth Stereo

معن

USB™ On-The-GO

2.0

™ USBجرخم

معن

رتويبمكلا عم نمازت

 Jackمم 3.5

توصلا جرخم
تاهويديفلاو روصلا

لسكيباغيم 13

ةيسيئرلا اريماكلا

Auto-HDR, Auto-Nuit, Auto-Portrait
Artistique,
Panorama, Rafale, Filtres, Super
résolution,
Professionnel, Face Beauty, Stabilisation
vidéo, Time lapse, Reconnaissance faciale,
Story, QR Code

تارايتخا

معن

شالف

ىوتسم ىلع فتاهلا مادختسا نيح ةيسيطانغمورهكلا تاجوملل مدختسملا ضرعتل ىصقألا ىوتسملا ةلاقنلا فتاوهلل )نيعملا صاصتمالا لدعم( DASـلا ددحي
تاميلعتلا طرتشت .نذٌألا
لدعم زواجتي ّالأ ةيسنرفلا
.مارغوليكلا /طاو  2صاصتمالا
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