Hea telefon õpilasele - alla 200, alla 100 ja alla 60 euro
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(Sisuturundus)
Kooli jaoks on vaja korralikku, kiiret ja muidugi ka odavat nutitelefoni. Otsisime välja näited, kui hea
telefoni saab 200, 100 ja 60 euro eest.

Elephone U2 - 182,5 eurot

Elephone U2 on täiesti uus mudel, mis tuli välja alles juunis. Sellel on suur 6,26-tolline ekraan, mis
katab kogu esikülje, nii et selfie-kaamerad sõidavad välja ülaservast sahtliga. Jah, esikaamerad, sest
neid on lausa kaks - 16 MP ja 12 MP. Tehisintellekt aitab parandada portreefotosid ja teha ideaalseid
"endleid". 93,1% esikülje ja ekraanipinna suhtena on üks parimaid, mis nähtud, edestades kõiki
tippmudeleid - Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S10+, iPhone XS jne.

Tagaküljel on veel kolm kaamerat, kõik samuti tehisintellekti kontrollitavad. Suure F1.6 avaga kaamera
on hea hämaras pildistamiseks, teine on sügavuskaamera ja kolmas mõõdab valgustingimusi kogu pildi
ulatuses.
Lisaks mahukas aku, küljel asuv mugav sõrmejäljelugeja, kiire protsessor ja 6 GB + 128 GB mälu. Kõik
on ju enamgi kui normaalne.

Xiaomi Redmi 7A - 90,3 eurot

Xiaomi hästituntud mudel Redmi 7A annab õpilase käsutusse kõik telefonitehnoloogia viimase aja
saavutused: mängimiseks ülikiire Snapdragoni protsessor, mida toetab mahukas 4000 mAh aku, mida
omakorda saab laadida 10 W kiirlaadijaga, lisaks FM raadio, suurte ikoonidega avaekraan, Family Guard
turvalahendus, näotuvastusega lahtilukustamine jne.
Korpus on kaetud nanokattega, mis ei taga küll täielikku veekindlust, kuid kaitseb pritsmete ja kergema
märjaks saamise eest.

UMIDIGI A5 PRO - kohe langeb hind 54,7 euro peale

Siin on üks võimalus saada mõne tunni pärast endale Umidigi A5 Pro, mis muidu maksab ligi 130 eurot.
Õigel hetkel peab kupongi rabama siit.
Põhiomadusteks on 6,3-tolline suur ekraan, kolm tagakaamerat (sh 120-kraadine lainurk-kaamera),
esikaamera, väga suur 4150 mAh aku jm.

Odav ja tugev: Discovery V8 - 58,4 eurot

Remove video
Kui pole aega kuponge oodata või kui tahad midagi väga odavat, aga tugevat, kuna kooliskäijale kulub
katkiste asemel uusi telefone nagu leiba, siis võta midagi toekamat. Discovery V8 saab kohe tellida,
see on põrutus- ja veekindel, varustatud 3G andmesidega, ning esi- ja tagaküljel on kaamerad.
Haruldase omadusena on aku eemaldatav, aku taha sahtlitesse käivad kaks SIM-kaarti ja microSD kaart
mälu laiendamiseks, sest seda on tõesti vähevõitu - 4 GB.
Vaata kõiki Gearbesti septembri ostupeo pakkumisi siit.
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