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(Tuote saattaa todellisuudessa poiketa kuvassa olevasta tuotteesta tai 
kaikki kuvassa näkyvät osat eivät kuulu tuotepakettiin.) 

 
Huawei P10 - Täysi kymppi! 

 

Huawei P10 on täyden kympin älypuhelin, jonka jokainen 
osa-alue on viritetty huippuunsa. Uusittu Leican 
kaksoiskamera on kuin järjestelmäkamera taskussasi. 
Näyttävä design, huipputehokkaat komponentit ja älykäs 
käyttöliittymä luovat yhdessä lyömättömän 
käyttökokemuksen. Lisäksi SuperCharge-pikalatauksen avulla 
lataat puolessa tunnissa akkuvarausta koko päivän tarpeisiin! 
Uusitut Leica-kamerat 

 

Huawei P10 pitää sisällään uusitun Leican kaksoiskameran, 
jonka 12 MP värikamera ja 20 MP mustavalkokamera sekä 
optinen kuvanvakaaja luovat yhdessä loistavan 
kokonaisuuden. Kamera on pakattu monipuolisilla 
ominaisuuksilla, joilla saat kuvista helposti näyttäviä. 
Mukana on esimerkiksi entistä parempi ja jälkikäteen 
tarkennettava bokeh-ominaisuus (taustan sumennus, jolloin 
kuvauskohde tulee paremmin esille) sekä erillinen potretti-
tila. 2x hybrid zoom tuo lisää joustavuutta kuvaamiseen ja 
harrastuneemmille tarjolla on myös pro-tila, joka 
mahdollistaa kuvausarvojen manuaalisäädön ja RAW-kuvat. 
Videot onnistuvat nyt myös 4K-tarkkuudella ja lisäksi myös 
hidastus- ja bokeh-tiloissa. Huawei P10 tuo ensimmäisenä 
maailmassa Leican teknologian myös etukameraan, jolla 
selfiet onnistuvat varmasti. 
Tyylikäs design 

 

Huawein P-sarja on tunnettu tyylikkyydestään, eikä P10 
poikkea tästä linjasta. Vain 6.98 mm paksuinen metallirunko 
on paitsi kestävä, myös äärimmäisen tyylikäs ja entistä 
mukavampi kädessä. Saumattoman designinsa myötä P10 on 
sileä molemmin puolin, eikä edes kamera ulkone laitteen 
rungosta. Totutun nopea sormenjälkilukija on tuotu laitteen 
etupuolelle ja sen yhteyteen on lisätty uusia käyttöä 
helpottavia ominaisuuksia.  
SuperCharge-pikalataus 

 

Älä huoli, vaikket muistaisikaan ladata puhelintasi yön 
aikana. Huawei P10:n suuri 3200 mAh akku kestää pitkään ja 
tukee SuperCharge-pikalatausteknologiaa, joka lataa 
varausta puolessa tunnissa koko päivän tarpeisiin. 
Matalavolttinen (4.5V / 5A) pikalatausteknologia on myös 
turvallinen, sillä se minimoi lämpenemistä lataustilanteessa. 
Suoritusteho huipussaan 

 

Huawei P10:n huipputehokas Kirin 960 8-ydinprosessori 
tarjoaa mahtavan sulavan käyttökokemuksen ja 4 Gt nopeaa 
RAM muistia takaa, että sovelluksesta toiseen hyppiminen ja 
raskaimmatkin prosessit sujuvat salamannopeasti. Lisäksi 
uuden EMUI 5.1 käyttöliittymän koneoppimisalgoritmi 
optimoituu käyttötottumustesi mukaan ja pitää laitteen 
nopeana entistä pidempään. Huawei P10:n Uusi Cat 12 
yhteystuki mahdollistaa jopa 600 Mt/s latausnopeuden ja 
sisäänrakennettu 4:n antennin järjestelmä tunnistaa 
parhaan signaalin ja valitsee nopeimman yhteyden 
automaattisesti. 
Kätevät arkea helpottavat toiminnot 

 

Huawei P10 pitää sisällään kaksi nanoSIM-korttipaikkaa, 
joten voit käyttää esimerkiksi henkilökohtaista ja 
työliittymääsi samassa puhelimessa. EMUI 5.1 mahdollistaa 
myös kaksoissovellustoiminnon, joten voit esimerkiksi 
käyttää kahta eri WhatsApp-tiliä samanaikaisesti. Toisen 
korttipaikan voi halutessaan käyttää myös tallennustilan 
laajentamiseen microSD-muistikortilla. Lisäksi P10 tukee 



käteviä rystystoimintoja: voit esimerkiksi ottaa 
ruutukaappauksen kopauttamalla näyttöä kahdesti 
rystyselläsi, pienemmän kuvakaappauksen kopauttamalla ja 
rajaamalla halutun alueen tai ottaa jaetun näkymän 
käyttöön kopauttamalla ja piirtämällä vaakaviivan. 

 
 

Ominaisuudet 

Kysytyimmät ominaisuudet 

Muistikapasiteetti, GB 64 

Näytön koko, " 5.1 

Käyttöjärjestelmän versio 7.0 

Mobiilikäyttöjärjestelmä Android 

Akku 

Akun kapasiteetti, mAh 3200 

Kamera 

Ensisijaisen kameran resoluutio, MP 20 

Sisäänrakennettu kamera Kyllä 

Toinen kamera 8 MP 

Käyttöjärjestelmä 

Käyttöjärjestelmän versio 7.0 

Mobiilikäyttöjärjestelmä Android 

Muisti 

Käyttömuisti 4GB 

Muistikapasiteetti, GB 64 

Näyttö 

Näytön koko, " 5.1 

Paino ja mitat 

Tuotteen mitat (L x S x K), mm 69.3 × 6.98 x 145.3 

Tuotteen paino, g 145 

Prosessori 

Prosessorin kellotaajuus, GHz 1.80 

Prosessorin malli Kirin 960 

Prosessoriytimien määrä 8 

Tiedonsiirto 

Bluetooth Kyllä 

Bluetooth-versio 4.2 

NFC-tuki Kyllä 

Muut 

Pakkauskoko 10 

Tuoteryhmä ÄLYPUHELIMET 

Valmistaja HUAWEI 

Valmistajan koodi 51091DJV 

Takuu 2 V 

Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy 

Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista! 


