
HONOR 7A BLACK 32 GB 

 

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

Honor 7A on edullisin älypuhelin, josta löytyy sekä FullView-
näyttö että kasvojentunnistus. Selfievalaistuksella 
varustettu 8 MP etukamera, tehokas 
kahdeksanydinprosessori ja innovatiiviset toiminnot 
tarjoavat Honor 7A:n käyttäjille helppoutta ja hauskuutta 
puhelimen jokapäiväiseen käyttöön, eikä 5,7-tuumainen 
kehyksetön FullView -näyttökään jätä ketään kylmäksi. 

 

Face Unlock -kasvojentunnistus ja sormenjälkitunnistin 

Voit avata Honor 7A:n sormenpääsi lisäksi myös kasvoillasi, 
sillä puhelin tukee viimeisintä kasvojentunnistusteknologiaa. 
Face Unlock -ominaisuus mahdollistaa  puhelimen avaamisen 
kätevästi silloinkin, kun käytät käsineitä tai kätesi ovat 
märät tai likaiset. Kasvojentunnistus ei toimi, jos silmäsi 
ovat kiinni, joten voit nukkua yösi rauhassa. Ulkopuoliset 
eivät pääse näkemään edes lukitusnäytön ilmoituksia. 

 

13 MP takakamera 

Honor 7A:n 13 MP takakameralla voit ottaa varsinaisia 
mestariteoksia, sillä sen suurempi pikselimäärä mahdollistaa 
terävämmät kuvat. Pääset kamerasta helposti muihin 
toimintoihin, kuten panoraamakuvaukseen, filttereihin, 
vesileimoihin ja muuhun. 

 

Imartelevia selfieitä jopa hämärässä 

8 MP etukamera laajalla F2.2 aukolla auttaa sinua ottamaan 
teräviä, kauniita selfieitä. Edistynyt, säädettävä selfievalo 
tarjoaa sopivaa valoa älykkäästi kuvausympäristön 
mukaisesti. Tämä tarkoittaa täydellisiä kuvia, yöllä tai 
päivällä. 

 

Käteensopiva 5,7-tuumainen FullView-näyttö 

Honor 7A:ssa on kehyksetön 5,7-tuumainen FullView-näyttö 
18:9-kuvasuhteella, joka tarjoaa mukaansatempaavan 
kokemuksen pelaamiseen ja videoiden katseluun.  
Kuvasuhde muistuttaa elokuvateattereiden käyttämää 21:9-
kuvasuhdetta, joten luvassa on hyvinkin elokuvamainen 
katselukokemus. 

 

Älykkäämpää elämää EMUI 8.0 :n kanssa 

Honor 7A:ssa on älykäs iware2.0-toiminto, joka voi parantaa 
puhelimen tehokkuutta jopa 20 % ja vapauttaa sisäistä 
tallennustilaa, taaten sujuvamman käyttökokemuksen. EMUI 
8.0 sisältää myös lukuisia älykkäitä käyttötiloja, kuten 
Järjestelmänavigoinnin, kolmen sormen ruutukauppauksen, 
näytön jakamisen yhdellä klikkauksella, yhden askeleen 
pikavalinnat ja paljon muuta - tehden laitteestasi 
tehokkaamman ja helpommin käytettävämmän kuin 
aiemmin. 

 

Kestävä 3000 mAh akku 

Massiivinen 3000 mAh akku ja viidennen sukupolven älykäs 
virransäästöohjelmisto auttavat Honor 7A:ta kestämään koko 
päivän, jopa raskaassa käytössä. Huippulaatuinen akku 
säilyttää yli 80 % kapasiteetistaan jopa 800 täyden latauksen 
jälkeen. 

 

Tehokkaat kaiuttimet surround-äänellä 

Kaiuttimien pinta-ala on 35 % suurempi kuin Honor 6A:ssa. 
Huipputehoisella SMART PA -vahvistimella ja turboahdetuilla 
kaiuttimillaan Honor 7A voi tuottaa jopa läpitunkevan 88 dB 
äänenvoimakkuuden. Voit nauttia stereoäänestä ja käyttää 
handsfree-toimintoa meluisissakin ympäristöissä. 

 

Äänenseurannalla vaikka karaokea lennosta 

Honor 7A:n reaaliaikainen äänenseuranta kuulokkeiden 



kautta tukee SWS3.1-bassoa, tarjoten sinulle 
mahdollisuuden aitoon studiokokemukseen, jossa kuulet 
oman äänesi kun nauhoitat lauluasi. 

 

Tuki kahdelle SIM-kortille ja Micro-SD-kortille 

Honor 7A tarjoaa paikan kahdelle SIM-kortille ja Micro SD -
kortille. Voit käyttää toista SIM-korttia vaikka puheluihin ja 
toista mobiilidataan. Micro SD -kortilla laajennat 
tallennustilan kuville ja muulle datalle jopa 256 Gt asti. 

 
 

Ominaisuudet 

Kysytyimmät ominaisuudet 

Mobiilikäyttöjärjestelmä Android 

Käyttöjärjestelmän versio 8.0 

Näytön koko, " 5.7 

Näytön resoluutio, pikseliä 1440 x 720 

Prosessorin kellotaajuus, GHz 1.40 GHz + 1.10 GHz 

Akku 

Akun kapasiteetti, mAh 3000 

Kamera 

Etukamera, MP 8 

Sisäänrakennettu kamera Kyllä 

Takakamera, MP 13 

Käyttöjärjestelmä 

Käyttöjärjestelmän versio 8.0 

Mobiilikäyttöjärjestelmä Android 

Levyasema 

Tallennuskapasiteetti 32 GB 

Liitännät 

Latausliittimen tyyppi Micro-USB 

Liitännät microUSB,USB-A (USB 2.0),3.5 mm 

SIM kortin tyyppi nano-SIM 

Muisti 

RAM-muisti 3 

Muut ominaisuudet 

Lyhyt yhteenveto Honor 7A on edullisin älypuhelin, josta löytyy sekä FullView-näyttö että kasvojentunnistus. 
Selfievalaistuksella varustettu 8 MP etukamera, tehokas kahdeksanydinprosessori ja innovatiiviset 
toiminnot tarjoavat Honor 7A:n käyttäjille helppoutta ja hauskuutta puhelimen jokapäiväiseen 
käyttöön, eikä 5,7-tuumainen kehyksetön FullView -näyttökään jätä ketään kylmäksi. 

Sensorit Valoisuuden tunnistin,Kiihtyvyyssensori,Etäisyysanturi 

Navigointi 

A-GPS tuki Kyllä 

GLONASS Kyllä 

GPS Kyllä 

Näyttö 

Kosketusnäyttö Kyllä 

Näyttövärejä 16 M 

Näytön koko, " 5.7 

Näytön resoluutio, pikseliä 1440 x 720 

Paino ja mitat 



Tuotteen paino, g 150 

Prosessori 

Prosessorin kellotaajuus, GHz 1.40 GHz + 1.10 GHz 

Prosessorin malli Qualcomm Snapdragon MSM8937 

Prosessoriytimien määrä 8 

Puhelinominaisuudet 

Kaksois-SIM ominaisuus Kyllä 

Tallennusmedia 

Maksimi muistikortin koko 256 GB 

Yhteensopivat muistikortit Micro SD 

Tiedonsiirto 

Bluetooth Kyllä 

Bluetooth-versio 4.2 

NFC-tuki Ei 

Tietoturva 

Sormenjäljenlukija Kyllä 

Väri 

Väri Musta 

WLAN -ominaisuudet 

Wi-Fi Kyllä 

Muut 

EAN-koodi 6901443240562 

Lavan koko 600 

Pakkauksen korkeus, mm 55.00 

Pakkauksen leveys, mm 162.00 

Pakkauksen nettopaino, g 300.00 

Pakkauksen paino, kg 0.39 

Pakkauksen pituus, mm 85.00 

Pakkauskoko 10 

Tuoteryhmä ÄLYPUHELIMET 

Valmistaja HONOR 

Valmistajan koodi 51092RBL 

Takuu 2 V 

Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy. 

Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista. 


