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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:

₾ 2,049.00

აღწერა:

ეკრანი
დისფლეის დიაგონალი: 4.7 "
ეკრანის გარჩევადობა: 750 x 1334 პიქსელი
ეკრანის ტიპი: IPS LCD
Touch ტექნოლოგია: Capacitive
დიუმზე პიქსელების რაოდენობა: 326 ppi
შეხებაზე მგრძნობიარე ეკრანი: კი
დისფლეის ფერთა რაოდენობა: 16 მლნ
წყალგაუმტარი: კი
პროცესორი
პროცესორის კლასი: Apple
პროცესორის რაოდენობა ბირთვით: 6
პროცესორი: A11 Bionic
შენახვის მედია
შიდა მეხსიერების მოცულობა: 64/256 გბ
ოპერატიული მეხსიერება: 2048 მბ
მეხსიერების ტიპი: LPDDR4
ქსელში ჩართვა
SIM ბარათის რაოდენობა: 1
SIM ბარათის ტიპი: Nano-SIM
3G: კი
4G: კი
Wi-Fi: კი
ბლუთუსი: კი
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ბლუთუსის ვერსია: 5.0
3G შემსრულებლის მხარდაჭერა: 850, 900,
1700/2100, 1900, 2100 მჰ
2G მხარდაჭერა: 850, 900, 1800, 1900 მჰ
4G შემსრულებლის მხარდაჭერა: 1(2100), 2(1900),
3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900),
12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800),
20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700),
30(2300), 34(2000),38(2600), 39(1900), 40(2300),
41(2500), 66 (1700/2100)
NFC: კი
წარმადობა
მოჰყვება ოპერაციული სისტემა: iOS
ოპერაციული სისტემის ვერსია: v11
აქსელერომეტრი: კი
ბარომეტრი: კი
სიახლოვის სენსორი: კი
გიროსკოპი: კი
კამერა
მთავარი კამერის გაფართოება (ციფრული): 12 MP
ავტომატური ფოკუსი: კი
ჩამონტაჟებული ფლეშ-მოწყობილობა: Quad LED
ვიდეოს ჩაწერის რეჟიმი: 1080p, 240 fps
მეორე კამერა: კი
მეორე კამერის გაფართოება: 7 MP
ვიდეო სტაბილიზატორი: კი
ბატარეა
ბატარეის მუშაობა: 1821 mAh
ბატარეის ტექნოლოგია: Li-Ion
პორტები
USB ვერსია: 2.0
აუდიო
ზარის ტიპი: ვიბრაცია, ლიცენზირებული
მელოდიები
ხმის სისტემა: სტერეო დინამიკები
ჩამონტაჟებული მიკროფონი: კი
ენერგიის მართვა
აკუმულატორის ტიპი: Non-removable
ნავიგაცია
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GLONASS: კი
Assisted GPS (A-GPS): კი
GPS: კი
მულტიმედია
FM რადიო: არა
წონა და ზომები
წონა: 148 გ
სიგანე: 67.3 მმ
სიმაღლე: 138.4 მმ
სიღრმე: 7.3 მმ
ტექნიკური დეტალები
ტიპი: სმარტფონი
მტვერგამძლე: კი
მდგრადი ნაკაწრების მიმართ: კი
პროდუქტის დასახელება: 8
პროდუქტის მწარმოებლის დასახელება: iPhone
დიზაინი
პროდუქტის ფერი: ნაცრისფერი/ოქროსფერი/ვე
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