
HUAWEI P30 AURORA 128 GB 

 

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

 
Huawein P-sarja on jo vuosia edustanut 
mobiilivalokuvauksen kärkeä, ja nyt Huawei P30 haastaa 
perinteisen puhelimella valokuvaamisen uudella 
kehittyneellä Leican kolmoiskameralla: laajakulmalinssin (40 
MP), ultralaajakulmalinssin (16 MP) sekä superzoom-linssin 
(8 MP teleobjektiivi) avulla otat uskomattoman vaikuttavia 
kuvia tilanteessa kuin tilanteessa. Näe maailma selkeämmin, 
kirkkaammin ja lähempää. Koe valokuvauksen uusi 
ulottuvuus.  

 

Lähes kaikilla kameroilla saa otettua hyvät kuvat hyvässä 
valaistuksessa, mutta pimeässä otetut kuvat paljastavat 
kameran todellisen laadun. Huawei P30 -puhelimen kameran 
SuperSpectrum-sensori on kehitetty niin valovoimaiseksi, 
ettei pimeässä kuvaaminen ole ongelma. Yhdessä 
kuvanvakaimen sekä Kirin 980-tekoälyprosessorin kanssa 
sensori pystyy vangitsemaan huomattavasti enemmän valoa 
kuin tavalliset sensorit. Sano hyvästit rakeisille kuville 
pimeässä! Tällä puhelimella saat otettua selkeitä ja 
tyylikkäitä kuvia myös erittäin huonossa valaistuksessa.  

 

Ultralaajakulmalinssillä kuviin mahtuu enemmän, ja voit 
kuvata kauniita maisemia laajemmasta perspektiivistä. 
Makro-kuvauksella saat otettua uskomattomat lähikuvat ja 
voit ikuistaa pienimmänkin yksityiskohdan kauniisti ja 
tarkasti. Puhelimen 32 MP etukamera on vaikuttava: kamera 
osaa esimerkiksi automaattisesti säätää kirkkautta ja 
tarkkuutta myös vaikeammassa taustavalaistuksessa 
parhaiden selfieiden saamiseksi. P30:n kamera mullistaa 
myös videokuvauksen. SuperSpectrum-sensorin 
valovoimaisuuden ansiosta saat kuvattua hyvälaatuisia ja 
selkeitä videoita myös pimeässä.  

 

 

 

Huawein lippulaivapuhelimessa on tehokas Kirin 980-
tekoälyprosessori, jonka ansiosta puhelin toimii kuin unelma 
ja suuri 3650 mAh:n akku kestää helposti yli vuorokauden 
kovemmassakin käytössä. Huawei SuperCharge -
pikalatauksella akku latautuu 58 % vain 30 minuutissa. 6 Gt 
RAM ja 128 Gt ROM -muistin ansiosta suuremmatkin ohjelmat 
toimivat sulavasti puhelimella ja tallennustilaa on 
riittävästi. Tarvittaessa puhelimeen saa myös muistikortin 
(jopa 512 Gt lisää tallennustilaa).  

 

Android 9.0 käyttöjärjestelmä sekä EMUI 9.1 -käyttöliittymä 
takaavat monipuolisen käytettävyyden uusimmilla 
ominaisuuksilla, ja tekoälyn ansiosta puhelin oppii 
käyttötapasi ja on turvallinen käyttää. Näytön alla oleva 
sormenjälkilukija toimii nopeasti ja varmasti, ja puhelimesta 
löytyy myös kasvojentunnistus. 

 
 

Ominaisuudet 

Kysytyimmät ominaisuudet 

Mobiilikäyttöjärjestelmä Android,Android 

Käyttöjärjestelmän versio 9.0 

Näytön koko, " 6.1 

Näytön resoluutio, pikseliä 2340 x 1080 

Akku 

Akun kapasiteetti, mAh 3650 



Kamera 

Etukamera, MP 32 

Takakamera, MP 40 + 16 + 8 

Käyttöjärjestelmä 

Käyttöjärjestelmän versio 9.0 

Mobiilikäyttöjärjestelmä Android,Android 

Levyasema 

Tallennuskapasiteetti 128 GB 

Liitännät 

Latausliittimen tyyppi USB-C 

SIM kortin tyyppi nano-SIM 

Muisti 

RAM-muisti 6 GB 

Muut ominaisuudet 

IP-luokitus IP53 
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Näyttö 

Näyttö 6.1” FHD+ (2340 x 1080) OLED 

Näytön koko, " 6.1 

Näytön resoluutio, pikseliä 2340 x 1080 

Paino ja mitat 

Tuotteen mitat (L x S x K), mm 71.36 x 7.57 x 149.1 

Tuotteen paino, g 165 

Prosessori 

Prosessorin malli Hisilicon Kirin 980 

Puhelinominaisuudet 

Kaksois-SIM ominaisuus Kyllä 

Zero-Touch Enrollment-tuki Kyllä 

Tallennusmedia 

Yhteensopivat muistikortit nanoSD 

Tiedonsiirto 

NFC-tuki Kyllä 

Tietoturva 

Sormenjäljenlukija Kyllä 

Muut 

Tuoteryhmä ÄLYPUHELIMET 

Valmistaja HUAWEI 

Valmistajan koodi 51093NDF 

Takuu 24 kk 

Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy 

Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista 


