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ტელეფონები, Apple
Dealer Info
Name:
LG LG
ელ.ფოსტა:
info@shop.ge
კომპანიის
SHOP.GE
დასახელება:
თქვენი სახელი:LG
თქვენი გვარი: LG
ტელეფონი:
+995 (032) 053-053
ქალაქი:
თბილისი
Listing details
ფასი:

₾ 969.00

აღწერა:

ბრენდი: Apple
მოდელი: MLLN2 / MLXM2 / MLXN2
ეკრანი
ეკრანის ზომა: 4''
ეკრანის გაფართოება: 1136 x 640
ეკრანის ფორმატი: 16 : 9
PPI: 326
ტექნოლოგია: IPS LCD
ფონური განათების ტექნოლოგია: LED
კონტრასტი: 800 : 1
ფერების რაოდენობა: 16.7
სიკაშკაშე: 500
Anti-fingerprint Oleopobic Coating: კი
სტანდარტი
GSM 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
LTE (4G): კი
SIM ტიპი: Nano-SIM
დიზაინი
ფერი: ნაცრისფერი / ოქროსფერი / ვარდისფერი
პროცესორი
პროცესორის მწარმოებელი: Apple
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პროცესორის ტიპი: Twister
პროცესორის მოდელი: A9 APL1022
ბირთვების რაოდენობა: 2
პროცესორის სიხშირე: 1840 MHz
გრაფიკული პროცესორი: PowerVR GT7600
ინსტრუქციის კომპლექტი: 64-bit
ლითოგრაფი: 16nm
პროცესორის მეხსიერება (Cache): 4MB L3
მეხსიერება
RAM: 2048
შიდა მეხსიერება: 16 / 64 გბ / 32 გბ
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: LPDDR4
ძირითადი კამერა
MP: 12
სენსორის ზომა: 1/3.0"
სენსორის ტიპი: BSI CMOS
სურათის გაფართოება: 4000 x 3000
ვიდეო გაფართოება: 3840 x 2160
ვიდეო FPS: 30
აუტოფოკუსი: კი (დიაგნოსტიკა)
ოპტიკური სტაბილიზაცია: არა
Lighting: კი
დიაფრაგმა: F2.2
ოპტიკური ელემენტები: 5
HDR: კი (Auto)
Slo-mo ვიდეო: 1080p 120 fps / 720p 240 fps
პანორამა: კი
პაკეტური რეჟიმი: კი
ფრონტალური კამერა
MP: 1.2
სურათის გარჩევადობა: 1280 x 960
ვიდეო გაფართოება: 1280 x 720
აუტოფოლუსი: არა
განათება: ეკრანის განათება (Retina Flash)
დიაფრაგმა: F2.4
სენსორის ტიპი: BSI CMOS
HDR: კი (Auto)
პაკეტური რეჟიმი: კი
ოპერაციული სისტემა
ოპერაციული სისტემა: iOS
ოპერაციული სისტემის ვერსია: v9.3
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ინტერფეისი
განათების კონექტორი: კი
3.5 მმ Jack: კი
თითის ანაბეჭდის ამომცნობი: კი
დაკავშირება
ბლუთუზი: 4.2 LE
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac
NFC: კი (Apple Pay only)
Wi-Fi MIMO: არა
დამატებითი მახასიათებლები
აქსელერომეტრი (G-sensor): კი
კომპასი: კი
პედომეტრი: კი
გიროსკოპი: კი
სიახლოვის სენსორი: კი
სინათლის სენსორი: კი
GPS: კი
A-GPS: კი
GLONASS: კი
FM რადიო: არა
დინამიკების რაოდენობა: 1
მიკროფონი: 2
მასალა: ალუმინი
წყალგამძლე: არა
ბატარეა

page 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

