
HONOR 7S BLACK 16 GB 

 

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

Uudella käyttöjärjestelmällä, FullView-näytöllä ja 
tehokkaalla akulla sekä kaiuttimella varustettu Honor 7S 
tarjoaa upean mahdollisuuden viihteestä nauttimiseen. 
Odotukset ylittävä, helppokäyttöinen ja huokea puhelin on 
pienikokoinen ja yksinkertaisen tyylikäs. 

 

5,45-tuumainen FullView -näyttö 18:9 kuvasuhteella 

Honor 7S:n 5,45-tuumainen näyttö 1440 x 720 resoluutiolla 
tarjoaa tarkempia kuvia. 73 % ruutu-runko-suhde ja 18:9-
kuvasuhde tekevät puhelimesta kompaktin ja käteen sopivan 
kokonaisuuden, jota voi käyttää helposti yhdellä kädellä. 
Puhelin on siis täydellinen yhdistelmä siroa runkoa ja isoa 
näyttöä. 

 

Puheäänen voimistus 

Voit nostaa soittajan äänenvoimakkuutta painamalla 
äänenvoimakkuusnappulaa soiton aikana, helpottaen 
kuuntelua äänekkäissä olosuhteissa. Puhelin voi myös säätää 
voimakkuutta älykkäästi ympäristön mukaan. 
 *Toimii vain puhelimen kaiuttimessa, ei kuulokkeilla, 
musiikkia soittaessa tai handsfree-tilassa. 

 

Käyttöä kestävä 3020 mAh akku 

Laajakapasiteettinen 3020 mAh akku, josta riittää virtaa 10 
tunnin soittamiseen 4G-verkon ollessa päällä, 62 tunnin 
musiikin kuunteluun, 13 tunnin videoiden katseluun ja jopa 
15 päivän valmiusaikaan. Älykkäät virransäästötoiminnot ja 
sovellusten virranhallinta auttavat akun kapasiteettia 
säilymään yli 80 prosentissa jopa 800 latauksen jälkeen, 
mikä vastaa noin kolmen vuoden käyttöä. 

 

13 MP takakamera automaattitarkennuksella 

Tallenna muistosi viimeistä piirrettä myöten. Honor 7S on 
varustettu nopeasti tarkentavalla 13 MP kameralla, joka 
auttaa sinua nappaamaan teräviä valokuvia. Voit tallentaa 
terävien kuvien lisäksi jopa 1080p videokuvaa. Nopea 
tarkennus auttaa nappaamaan teräviä kuvia myös liikkuvista 
kohteista. 

 

Älykäs selfievalo 

 Etukameran älykäs LED-valo jäljittelee studion valaistusta, 
toimien erinomaisesti erilaisissa valaistusolosuhteissa. Se 
tukee kirkkauden säätöä sekä manuaalisesti että 
automaattisesti valaistuksen mukaan. Selfievalon ansiosta 
ihosi näyttää luonnolliselta ja kasvosi kirkkailta. Selfieistäsi 
tulee kauniita myös hämärässä ja vastavalossa. 

 

Tuki kahdelle SIM-kortille ja 256 Gt lisätallennustilalle 

Tukee kahden SIM-kortin samanaikaista käyttöä sekä Micro 
SD -kortin käyttöä. Voit käyttää paikallista SIM-korttia 
matkustaessasi, pysyen samalla kotimaassa olevien ystäviesi 
tavoitettavissa. Jopa 256 Gt tallennustilan laajennus antaa 
sinulle reilusti tilaa valokuville ja muille tiedoille. 

 

Android 8.1 

Android 8.1.0 sisältää lisää älykkäitä toimintoja, jotka 
lisäävät tehokkuuttasi. Pikavalintavalikon voi avata 
painamalla ikonia sen sijaan, että avaisi sovelluksen. 
Toimintojen vaiheita on yksinkertaistettu niiden 
nopeuttamiseksi. Puhelin voi muun muassa nopeuttaa 
kirjaantumista muistamalla tilitietosi halutessasi. 

 
 

Ominaisuudet 
Kysytyimmät ominaisuudet 



Mobiilikäyttöjärjestelmä Android,Android 

Käyttöjärjestelmän versio 8.1,8.1 

Näytön koko, " 5.45 

Näytön resoluutio, pikseliä 1440 x 720 

Prosessorin kellotaajuus, GHz 1.50 

Akku 

Akun kapasiteetti, mAh 3020 

Kamera 

Etukamera, MP 5 

Sisäänrakennettu kamera Kyllä 

Takakamera, MP 13 

Käyttöjärjestelmä 

Käyttöjärjestelmän versio 8.1,8.1 

Mobiilikäyttöjärjestelmä Android,Android 

Levyasema 

Tallennuskapasiteetti 16 GB 

Liitännät 

Latausliittimen tyyppi Micro-USB 

Liitännät microUSB,3.5 mm 

SIM kortin tyyppi nano-SIM 

Muisti 

RAM-muisti 2 

Muut ominaisuudet 

Lyhyt yhteenveto Uudella käyttöjärjestelmällä, FullView-näytöllä ja tehokkaalla akulla sekä kaiuttimella varustettu 
Honor 7S tarjoaa upean mahdollisuuden viihteestä nauttimiseen. Odotukset ylittävä, 
helppokäyttöinen ja huokea puhelin on pienikokoinen ja yksinkertaisen tyylikäs. 

Sensorit Valoisuuden tunnistin,Kiihtyvyyssensori,Etäisyysanturi 

Navigointi 

A-GPS tuki Kyllä 

GLONASS Kyllä 

GPS Kyllä 

Näyttö 

Kosketusnäyttö Kyllä 

Kuvasuhde 18:9 

Näyttövärejä 16 M 

Näytön koko, " 5.45 

Näytön resoluutio, pikseliä 1440 x 720 

Paino ja mitat 

Tuotteen mitat (L x S x K), mm 70.9 × 8.3  x 146.5 

Tuotteen paino, g 142 

Prosessori 

Prosessorin kellotaajuus, GHz 1.50 

Prosessorin malli Mediatek MT6739 (1.5 GHz, 4C) 

Prosessoriytimien määrä 4 

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 

Väri 

Väri Musta 

WLAN -ominaisuudet 

Wi-Fi Kyllä 

Muut 

EAN-koodi 6901443240371 

Lavan koko 600 

Pakkauksen korkeus, mm 161.00 

Pakkauksen leveys, mm 84.00 

Pakkauksen nettopaino, g 300.00 

Pakkauksen paino, kg 0.38 

Pakkauksen pituus, mm 55.00 

Pakkauskoko 10 

Tuoteryhmä ÄLYPUHELIMET 

Valmistaja HONOR 

Valmistajan koodi 51092QPE 

Takuu 2 V 

Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy. 

Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista. 


