
Huawei Mate 30 Pro
– najpotężniejszy smartfon w historii firmy

Huawei Mate 30 Pro – zasilany jest przez procesor Kirin 990. Zapewnia on nawet 6-krotnie wyższą
wydajność działania smartfona i 8-krotnie wyższą efektywność energetyczną niż w przypadku
konkurencyjnych rozwiązań. Nowy smartfon Huawei to też kolejny krok w rozwoju fotografii
mobilnej – aparat z czterema obiektywami w nowym okrągłym układzie, zapewnia imponującą
czułość na poziomie ISO 409600, gwarantującą wysoką jakość zdjęć i wideo 4K w słabych
warunkach oświetleniowych. Smartfon wyróżniają się innowacyjnym designem, a ekran Huawei
Mate 30 Pro zakrzywia się pod kątem 88 stopni, dzięki czemu użytkownik ma do dyspozycji
powiększony wyświetlacz zapewniający najwyższy komfort odtwarzania multimedialnych treści.

Huawei Mate 30 Pro – rewolucyjna wydajność pracy
Smartfon wyposażony został w najnowszy i najbardziej zaawansowany procesor w historii Huawei –
Kirin 990 (5G). Procesor powstał w innowacyjnym procesie produkcji w technologii 7 nm+ EUV i
został wyposażony w rekordową liczbę 10,3 miliarda tranzystorów. Podwójne układy NPU wraz
z towarzyszącymi rdzeniami NPU zbudowane zostały w oparciu o nową, autorską architekturę
Huawei Da Vinci. Dzięki temusmartfon wyróżnia się 6-krotnie wyższą wydajnością działania telefonu i
8-krotnie wyższą efektywnością energetyczną niż inne dostępne na rynku rozwiązania.

Kolejny krok w rozwoju fotografii mobilnej
Mate 30 Pro niesie ze sobą innowacyjne rozwiązania, wnoszące fotografię mobilną na kolejny
poziom. Aparat główny Mate 30 Pro jest wyposażony w system czterech obiektywów, w nowym,
okrągłym układzie, o następujących parametrach: główny 40 MP, szerokokątny 40 MP
teleobiektyw 8 MP i obiektyw 3D z wykrywaniem głębi. W aparacie głównym nowego telefonu
zastosowano technologię SuperSensing Cine Camera – obiektyw główny i szerokokątny wyposażone
zostały w superczuły sensor o wysokiej wartości ISO 512000, który umożliwia rejestrowanie filmów
o rozszerzonym zakresie dynamiki, a także w superzwolnionym tempie przy najwyższej prędkości
7680 fps. Obsługuje także filmy poklatkowe 4K Ultra-Wide-Angle, nawet w bardzo słabym świetle.
Aparat główny modelu Mate 30 Pro charakteryzuje się czułością ISO 409600, co zapewnia wysokiej
jakości zdjęcia w słabym oświetleniu.

Teleobiektyw w aparacie głównym Mate 30 Pro, o rozdzielczości 8 MP, zapewnia 3-krotny zoom
optyczny, 5-krotny zoom hybrydowy i 30-krotny zoom cyfrowy, a także optyczną stabilizację obrazu
(OIS).

Nowa jakość w designie smartfonów
W Huawei Mate 30 Pro zastosowano innowacyjny ekran, który zakrzywia się pod kątem 88 stopni,
dzięki czemu użytkownik ma do dyspozycji powiększony wyświetlacz zapewniający najwyższy



komfort odtwarzania multimedialnych treści. Przekątna ekranu Mate 30 Pro wynosi 6,53 cala, a
Mate 30 - 6,62 cala.
W modelu Mate 30 Pro boczne klawisze głośności zostały zastąpione innowacyjną funkcją dotykową.
Zarówno Mate 30 i Mate 30 Pro zostały wyposażone w szerokie spektrum zabezpieczeń
biometrycznych: system odblokowywania urządzenia za pomocą twarzy (Huawei 3D Face Unlock)
oraz wbudowany w ekran czytnik linii papilarnych.

Huawei Mate 30 pro został wyposażony w baterię o pojemności 4500 mAh. Użytkownik może bardzo
szybko i bezpiecznie naładować telefon, korzystając z dwóch technologii: bezprzewodowej Huawei
SuperCharge 27 W i przewodowej Huawei SuperCharge 40 W.

Smartfon Huawei Mate 30 Pro ma szereg nowych funkcji, które zapewniają wysoką wydajność pracy
i komfort obsługi:

· nowy układ prezentacji treści oraz tryb ciemny dostępny w całym systemie - rozwiązania
oferowane w najnowszej wersji nakładki systemowej EMUI 10.0

· udogodnienia w obsłudze telefonu dla użytkowników prawo- i leworęcznych, funkcja
wirtualnych przycisków (szczególnie przydatne podczas grania w gry) oraz funkcja
sterowania gestami

· wykonywanie połączeń wideo 1080p, nawet w słabych warunkach oświetleniowych, dzięki
technologii Huawei Super Call

· szybkie i łatwe nawiązywanie połączenia między smartfonem a systemem pokładowym
w samochodzie

· współpraca na wielu ekranach umożliwiająca użytkownikom łatwe przesyłanie danych
i sterowanie wieloma ekranami

· zaawansowane bezpieczeństwo danych i ochrona prywatności, gwarantowane przez funkcję
odblokowywania telefonu poprzez odcisk palca i rozpoznawanie twarzy

Smartfon Mate 30 Pro wyróżnia się oryginalnym kolorem:  Space Silver.

AppGallery

Huawei AppGallery to sklep, w którym możesz odkryć swoje ulubione aplikacje i gry. Korzystaj z
ekskluzywnych treści i bezpłatnych prezentów powitalnych, specjalnych wydarzeń w grach. Bierz
udział w dedykowanych konkursach oraz losowaniach nagród tylko dla użytkowników AppGallery.
Uwolnij radość z grania dzięki najnowszym hitom, które na smartfonach Huawei działają jeszcze
szybciej, płynniej i dłużej.

Mate 30 Pro jest pierwszym smartfonem Huawei całkowicie opartym o ekosystem Huawei. Ekosystem
składa się z warstwy technologicznej (HMS core) oraz zestawu usług Huawei Mobile Services, w skład
których wchodzą m.in. Chmura Huawei, Motywy, ID Huawei, Przeglądarka i autorski sklep z aplikacjami
AppGallery.



O Huawei Consumer Business Group
Huawei jest drugim największym producentem smartfonów na świecie – awansował na tę pozycję w połowie 2018 roku.
Usługi i urządzenia Huawei dostępne są w ponad 170 krajach, docierając do ponad 1/3 ludzkości. Firma posiada 16 centrów
badań i rozwoju w różnych częściach świata, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Szwecji, Rosji, w Indiach i Chinach.
Jedna z trzech grup biznesowych Huawei – Huawei Consumer Business Group - odpowiada za szerokie portfolio produktowe,
w tym smartfony, laptopy, tablety i wearables, a także domowe routery oraz usługi w chmurze. Dzięki ponad 20-letniemu
doświadczeniu na rynku teleinformatycznym, a także rozbudowanej, światowej sieci partnerów i współpracowników, Huawei
CBG dostarcza najnowocześniejsze technologie i usługi klientom na całym świecie.
Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę Huawei Consumer Business Group: consumer.huawei.com/pl/

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat Huawei Consumer BG, śledź nas na:

Facebook: https://www.facebook.com/HuaweimobilePL/
Twitter: https://twitter.com/huaweimobilepl
Instagram: https://www.instagram.com/huaweimobilepl/
YouTube: https://www.youtube.com/user/HuaweiPolska


