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A héten mutatja be a Huawei a legújabb P30 és P30 Pro és P30 Lite csúcskészülékeit
Párizsban, azonban ahogy az lenni szokott, már a megjelenés előtt minden fontos specifikációt
megtudtunk a telefonokról, így meglepetés aligha érhet bennünket. Továbbá, bemutatják a
készülékek mellett a legújabb gyorstöltésre is képes QI töltőjüket és természetesen a
készülékekhez tartozó gyári P30 telefontokokat, tudtuk meg a Phonebox -tól.

Színek és külső tekintetében a Huawei ismét kitett magáért, hiszen már több generáció óta
felhagyott a többi gyártó által használt egyszerűbb fekete és fehér színekkel és igazi
metálfényezést alkalmaz a hátlapokon, amit szinte vétek telefontok alá rejteni. Az idei
készülékek sötétkék, világoskék és élénk piros színekben érkeznek.

A legnagyobb gyártók trendjét látva, a Huawei idén is 3 modellt mutat be. A két erősebb, P30 és
P30 Pro modell hasonló tulajdonságokkal rendelkezik és a lényegi eltérés csak a kijelző
méretében valamint a tárhelyben mutatkozik meg. A kisebbik modellnek szánt Huawei P30 Lite
készülék gyengébb processzorral és csak 2 lencsés kamera felépítéssel érkezik, azonban
lényegesen olcsóbb lesz nagyobb modelleknél.

A Huawei P30 három hátlapi kamerával lesz felszerelve, amik már egymás alatt helyezkednek
el. A hátlapi szenzorok összesített teljesítménye 40 megapixeles lesz, és képes
veszteségmentes 5X-ös, vagy a Pro esetében 10X-es optikai zommra. A képalkotásért a Sony
legújabb IMX607 hátlapi szenzora felelős.

Fontos információ továbbá, hogy a telefonokban a legújabb, nagyteljesítményű Kirin 980
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processzor kap helyet, illetve Samsung modelljeivel ellentétben nem lesz lyukas a kijelzője,
hanem az előlapi szelfi-kamera egy csepp alakú szenzorszigetben kap helyet.

Az árak tekintetében a Huawei magasra tette a mércét, és már ő is megüti az 1000 Eurós
szintet.
-

Huawei P30 Lite (4/128 GB): 369 euró – kb. 116 000 Ft
Huawei P30 (6/128 GB): 749 euró – kb. 235 000 Ft
Huawei P30 Pro (8/128 GB): 999 euró – kb. 315 000 Ft
Huawei P30 Pro (8/256 GB): 1099 euró – kb. 345 000 Ft
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