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Maailma suurimate mobiilitootjate esikümnesse kuuluv Coolpad on Eestis juba eelmise aasta lõpust esindatud, kuid eile esitleti meie
turule viimasel CES-il maailma turvalisimaks telefoniks valitud Coolpad MAX-i.
Turvalisuse nimel on Coolpad viimastel aastatel väga kõvasti pingutanud, sest 2014. aastal sattus see Hiina üks suurimaid mobiilitootjaid
suurde skandaali. Nimelt avastati 2014. aasta lõpus telefonidest tarkvara, mida hakati kutsuma Coolreaperiks: see programm võis
kasutajalt luba küsimata andmeid kustutada, Androidi rakendusi installida ja pealt kuulata.a
Praeguseks on kahtlasest programmist loobutud ja 2016. aastast teeb ka Coolpad igakuiseid turvauuendusi, mida teevad veel näiteks
Google Nexuse telefonid. Lisaks on Hiina suurtootja kõvasti pingutanud oma turvalisusmaine taastamiseks: aasta alguses toimunud
CES-il esitleti uut telefoni, millel sisse ehitatud teine virtuaalne krüpteeritud Androiditelefon - virtuaalne mobiil, milles saab oma asju
eriti kindlalt hoida. Kui telefonil on kaks SIM-i, siis alati on probleem äppidega, kuidas neid kahe "konto" vahel jagada. Coolpad MAX-i
virtuaalses telefonis saabki hoida oma "teise elu" rakendusi ja kontosid. Näiteks töö ja eraelu omi eraldi.
Dual Space+ iks nimetatud omadus avaneb kas töölaual oleval ikoonil klõpsides ja parooliga või sõrmejäljega sisse logides või veel
diskreetsemalt: näiteks etteprogrammeeritud kindla sõrmega üle sõrmejäljelugeja libistades. Nii pole telefonis mingit nähtavat jälge seal
peituvast teisest virtuaalsest telefonist.
Dual Space´is võib luua äppidele mitu kontot: WhatsApp, Facebook ja teised rakendused võivad olla kasutatavad mitme kontoga
BiLogin´i abil.
Kahte sisu jooksutab Qualcommi Snapdragon 617 MSM8952 1.5 GHz 64-bitine kaheksatuumaline protsessor, telefonil on igati korralik
hulk mälu - 4 GB ning Qualcomm Quick Charge 3.0 tehnoloogiaga saab kaks tundi kõneaega 5 minutit telefoni laadides. 2800 mAh aku
on mahutavuselt keskmiste killast, aga peab spetsifikatsiooni järgi vastu siiski 310 tundi ooteaega ja 17 tundi kõneaega.
Telefon on üliõhuke, nagu Coolpadile kombeks ka odavamate mudelite puhul: lipulaev MAX on vaid 7,6 mm paks ja kaalub 170
grammi. Ekraan on 5,5-tolline (1080 × 1920 pikslit) ja kumerate äärtega klaasiga ehk nn 2.5D klaasiga, mis on kriimustuskindel. Ühest
tükist välja freesitud unibody metallkorpus on kahte tooni: kas kuldne või roosakaskuldne.
Kaamera on 13-megapiksline, autofookus sisaldab ka näotuvastust, et grupi- ja portreepilte paremini teravustada, tagakaamera on 5 MP.
Olemas on profirežiim säri, ava ja muude parameetrite käsitsi sättimiseks.
Mõnedes kohalikes e-poodides on telefon juba müügil alla 340 euroga, mobiilioperaatorid Elisa ja Telia peaksid hakkama Coolpad
MAX-i iga hetk samuti müüma. AM osales eile toimunud Coolpadi esitlusel ja kirjutab neist Hiina telefonidest varsti lähemalt, ka käedküljes testidest.
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