
1. WYSUWANY APARAT SELFIE

Wytrzymała konstrukcja z inteligentną 
funkcję ochrony aparatu. 
Aparat wysuwa się wciągu 1 sekundy 
Wysoka rozdzielczość 16 MP wspierana AI

2. HUAWEI ULTRA FULLVIEW
Bezramkowy wyświetlacz bez wcięć
przekątna 6,59”; rozdzielczość FHD+;
AA/TP (active area to touch panel) 91%

3. SUPER POJEMNA BATERIA

Pojemność 4000 mAh
Ładowanie przez port USB typ C

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wyświetlacz
Przekątna 6,59”; FHD+ 2340 x 1080;
AA/TP (active area to touch panel) 91%.

Aparat
Podwójny aparat 16MP (f/1.8) + 2MP
Wysuwany aparat Selfie 16MP (f/2.2)

Wydajność
8-rdzeniowy procesor HUAWEI Kirin 710F
4x 2,2 GHz + 4x 1,7 GHz
Android 9.0 + EMUI 9.0

Pamięć
4 GBRAM / 64 GB ROM 

Łączność
WiFi 2,4 GHz / 5 GHz; NFC; BT LE

Bateria
4000 mAh; USB typ C

Dowiedz się więcej na:
www.huawei.pl



WYSUWANY APART SELFIE

Innowacyjny przedni aparat automatycznie wysuwa się z obudowy
w ciągu zaledwie 1 sekundy. Wysoka rozdzielczość aparatu 16MP,
wsparcie sztucznej inteligencji, że zdjęcia selfie w HUAWEI P smart
Z wyjdą idealne w każdych warunkach.

Wytrzymała konstrukcja wysuwanego aparatu selfie w HUAWEI P smart Z
została również szczegółowo przetestowana. Aparat przeszedł ponad
100 000 wysunięć w temperaturze pracy od -20°C do 60°C*.

* Dane na podstawie wewnętrznych testów laboratoryjnych HUAWEI.

WYŚWIETLACZ HUAWEI ULTRA FULLVIEW

Wyjątkowy wyświetlacz 6,59” HUAWEI
Ultra FullView oferuje imponującą
przestrzeń bez zbędnych wcięć. Przekonaj
się, jak wygodnie ogląda się filmy, czyta
e-booki czy gra w ulubione gry na
praktycznie bezramkowym ekranie.

PODWÓJNY APARAT AI

HUAWEI P smart Z został wyposażony w podwójny 
aparat 16MP + 2MP. Aparat podstawowy 16MP
o jasności f/1.8 pozwoli na wykonywania 
szczegółowych i jasnych zdjęć nawet w trudniejszych 
warunkach oświetleniowych. Dodatkowy aparat 
2MP nada niepowtarzalnego charakteru zdjęciom 
portretowym oraz tych z efektem Bokeh.

Dzięki zaawansowanym algorytmom sztucznej 
inteligencji tylny aparat rozpoznaje 22 kategorie 
i ponad 500 różnych scen w czasie rzeczywistym, 
a następnie automatycznie dostosowuje 
ustawienia w celu uzyskania najlepszej możliwej 
jakości zdjęć.

Dedykowany Tryb Nocny znany z flagowych 
urządzeń HUAWEI pozwoli na wykonywanie 
doskonałych zdjęć również w nocy.



FLAGOWA WYDAJNOŚĆ

Udoskonalony ośmiordzeniowy procesor Kirin 710F zapewnia
zwiększoną wydajność przy niższym zużyciu energii. HUAWEI
P smart Z bez problemu poradzi sobie z wymagającymi grami
mobilnymi czy z płynnym streamowaniem na żywo.

Potężna bateria o pojemności 4000 mAh w połączeniu
z nowoczesnym energooszczędnym procesorem
pozwoli Ci na jeszcze dłuższe i wydajniejsze
korzystanie z HUAWEI P smart Z bez obaw o zapas
mocy.

Oprócz 4 GB pamięci operacyjnej RAM do dyspozycji masz
aż 64 GB wbudowanej pamięci na aplikacje, zdjęcia czy filmy.
W razie potrzeby możesz rozszerzyć ją za pomocą karty
microSD aż do 512 GB.

SUPER POJEMNA BATERIA

4000mAh

8-rdzeniowy procesor wyposażony w 4 mocne rdzenie 2,2 GHz
wykonane w architekturze Cortek A73 pozwoli na płynną
rozgrywkę nawet w najbardziej wymagających grach.
Dodatkowe 4 rdzenie 1,7 GHz idealnie sprawdzą się
w codziennej pracy wydłużając czas pracy na baterii.

INTUICYJNA NAKŁADKA 
SYSTEMOWA

Interfejs EMUI 9.0 został uproszczony i zoptymalizowany
z myślą o Twojej wygodzie użytkowania. Twój smartfon
w intuicyjny sposób dostosowuje się do Twoich potrzeb
i stylu życia.

HUAWEI P smart Z obsługuje m.in. nowoczesny tryb
sterowania gestami, umożliwiając jeszcze lepsze
wykorzystanie bezramkowego wyświetlacza.

Wbudowany Tryb Prosty umożliwi wygodną i szybką
pracę na uproszczonym interfejsie sprawiając, że również
mniej zaawansowani użytkownicy szybko odnajdą się
w swoim nowym smartfonie.


