
HONOR 8X BLACK 64GB 

 

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

 
FullView-näyttö lähes rajattomalla muotoilulla 

Suuri 6.5" tuuman Fullview-näyttö tarjoaa erinomaisen 
katselukokemuksen. Näytön suhde runkoon on huikeat 91%. 
Lähes reunuksettomalla muotoilullaan laite tuntuu 
huomattavasti pienemmältä tarjoten loistavan 
käytettävyyden yhdelläkin kädellä. 

 

Silmäystävällinen tila 

Silmäystävällinen tila vähentää sinisen valon säteilyä silmien 
väsymyksen estämiseksi. Auringonvalossa näyttö 
mahdollistaa kirkkaan näkymän. 

 

Upeasti heijasteleva lasidesign 

Honor 8X takakuori on valmistettu 15-kerroksisesta lasista 
joka tarjoaa näyttävän lippulaivamalleista tutun 
heijastelevan muotoilun 

 

Tehokas Kirin 710 tekoälyprosessori 
12nm viivanleveydellä valmistettu Kirin 710 tarjoaa 
tehokasta suorituskykyä 

 

GPU Turbo 

GPU Turbo tarjoaa jopa 60% lisää tehoa grafiikkaan samalla 
30% virrankulutusta vähentäen. 

 

Tehokas 3750 mAh akku 

Akun älykäs säästöjärjestelmä takaa sinulle kestävän 
akunkeston 

 

20MP+2MP AI-kamera 

20+2 megapikselin tekoälyllä varustettu tuplakamera 
tunnistaa reaaliajassa 500 eri kuvaustilannetta ja 22 eri 
kuvakategoriaa. Tekoälyn avulla valokuvien kirkkaus, 
värisävyt sekä tarkennus paranevat huomattavasti. 
Yökuvaaminen on usein sumeaa, tummaa ja satunnaisia 
väripilkkuja. Honor 8X:n avulla ei ole enää! AI-tunnistaa 
automaattisesti yökuvauksen, ja saat yökuvistakin kirkkaita 
ja selkeitä. 

 

16MP etukamera mahdollistaa korkealaatuiset selfiet 
myös vastavaloon 

Tekoälyn avulla puhelin tunnistaa myös valokuvan 
ylivaloittumisen ja muokkaa kuvan tarkemmaksi sekä 
kohdistaa valon oikeaan suuntaan. Tämän avulla sinun ei 
tarvitse enää miettiä valonsuuntaa kuvaa ottaessa. 
Etukameralla saat kuviin myös vaikuttavan bokeh-efektin. 

 

Super slow-mo videokuvaus 

Kuvaaminen ei rajoitu pelkkään valokuvaamiseen vaan saat 
tehtyä persoonallisia ja viihdyttäviä videoita jopa 16 
kertaisella hidastuksella (480fps) 

 

Face Unlock 

Kasvojentunnistus on nopeaa ja saumatonta riippumatta 
valaistuksesta 

 

NFC 

NFC tuo lähimaksamisen mahdolliseksi kolmannen osapuolen 
sovellusten avulla. 

 

Pakkaus sisältää läpinäkyvän suojakuoren. 

 
 

Ominaisuudet 



Kysytyimmät ominaisuudet 

Mobiilikäyttöjärjestelmä Android 

Näytön koko, " 6.5 

Näytön resoluutio, pikseliä 2340 x 1080 

Akku 

Akun kapasiteetti, mAh 3750 

Kamera 

Etukamera, MP 16 

Takakamera, MP 20 + 2 

Käyttöjärjestelmä 

Mobiilikäyttöjärjestelmä Android 

Levyasema 

Tallennuskapasiteetti 64 GB 

Liitännät 

Liitännät microUSB,3.5 mm 

SIM kortin tyyppi nano-SIM 

Muisti 

RAM-muisti 4 GB 

Muut ominaisuudet 

Sensorit Valoisuudentunnistin,Kompassi,Kiihtyvyyssensori,Gyroskooppi,Etäisyydentunnistin 

Näyttö 

Näytön koko, " 6.5 

Näytön resoluutio, pikseliä 2340 x 1080 

Paino ja mitat 

Tuotteen mitat (L x S x K), mm 76.6 x 7.8 x 160.4 

Tuotteen paino, g 175 

Prosessori 

Prosessoriytimien määrä 8 

Puhelinominaisuudet 

Kaksois-SIM ominaisuus Kyllä 

Tallennusmedia 

Maksimi muistikortin koko 256 GB 

Yhteensopivat muistikortit microSD 

Tiedonsiirto 

Bluetooth Kyllä 

NFC-tuki Kyllä 

Tietoturva 

Sormenjäljenlukija Kyllä 

Muut 

Tuoteryhmä ÄLYPUHELIMET 

Valmistaja HONOR 

Valmistajan koodi 51092XYG 

Takuu 24 KK 

Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy 

Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista. 


