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Huawei a prezentat luna trecutã

noile smartphone-uri Mate 30, fie-

care funcþie ale acestora fiind pre-

zentatã în comparaþie cu una si-

milarã a rivalilor. Astfel se pune

punct îngrijorãrilor legate de lipsa

accesului la cele mai populare

aplicaþii ale Google.

Lansarea a fost ºi o declaraþie de

"rãzboi" la adresa marilor rivali de

pe piaþã. La Munchen, compania

chinezã a arãtat cã noile dispoziti-

ve Mate 30 Pro ºi Mate 30 sunt

mai compacte, camerele lor sunt

mai sensibile, iar ecranele curbate

au culori mai vii decât al celui mai

nou model de iPhone al Apple,

iPhone 11. Conectivitatea este cu

50% mai rapidã decât cea a tele-

foanelor Samsung 5G, a declarat

directorul de vânzãri Richard Yu.

Aceasta este prima lansare de

smartphone-uri noi a Huawei de

când preºedintele Donald Trump

a interzis în luna mai companiilor

americane sã vândã produse cã-

tre Huawei, din motive de securi-

tate naþionalã. Rezultatul acestei

interdicþii este cã Mate 30 nu are

acces la o versiune cu licenþã a si-

stemului de operare Android ºi

Google, precum ºi la servicii mo-

bile care includ Play Store ºi aplica-

þii populare ca Gmail, YouTube

sau Maps. Huawei a continuat

însã lansãrile, pariind cã designul

ºi hardware-ul Mate 30 vor atrage

în continuare fani. "Este cel mai

performant smartphone din

lume. Da, avem unele limitãri la

Serviciile Mobile Google. Dar

avem un avantaj uriaº cu telefo-

nul în sine", a declarat Yu într-un

briefing de presã.

Specificaþiile telefonului sunt

unele de top. Cele trei camere ale

Mate 30 Pro sunt capabile sã adu-

cã la viaþã imagini la luminã scã-

zutã. Camera sa video are o defi-

niþie finã, de 40 de megapixeli, ºi,

la miºcare foarte lentã, o vitezã de

7.680 de cadre pe secundã, care

este de câteva ori mai mare com-

parativ cu cel mai apropiat tele-

fon concurent. Ecranul OLED flexi-

bil de 6,53 inci se curbeazã mai

mult în jurul corpului telefonului

comparativ cu modelele prece-

dente, fiind astfel mai mare decât

cel al iPhone 11 Pro Max, pe un

dispozitiv mai mic.

Mate 30 va fi livrat în Europa în

aceastã lunã. Preþul de pornire va

fi de 799 de euro (884 dolari), cel

al Mate 30 Pro va porni de la 1.099

euro, iar cel al Mate 30 Pro 5G de

la 1.199 euro. Huawei mai are ºi

un model de lux, Porsche Design,

de 2.095 de euro.

Noile dispozitive vor fi dotate cu

propria galerie de aplicaþii, iar

Huawei va cheltui 1 miliard de do-

lari pentru promovarea sistemului

din jurul acesteia. Huawei va im-

pune partenerilor pentru aplicaþii

un comision de 15%, jumãtate

faþã de cel încasat de Apple ºi

Google. Utilizatorii de telefoane

Mate 30 vor putea sã descarce

Facebook, WhatsApp ºi Instagram

de pe alte magazine de aplicaþii,

dar nu vor putea sã acceseze You-

tube, aplicaþia video a Google,

printr-un browser web, a spus Yu.

Telefoanele vor funcþiona cu o

versiune open-source' a sistemu-

lui de operare Android, la fel ca

telefoanele Huawei de pe piaþa

chinezã, Opþiunea înseamnã cã

unele aplicaþii ar putea sã nu func-

þioneze corect, porivit experþilor.

Fãrã Google, analiºtii spun cã

Huawei ar putea avea dificultãþi în

atragerea cumpãrãtorilor. "Chiar

dacã acest telefon este plin de

funcþii minunate, nu credem cã se

va vinde ca generaþiile anterioa-

re", considerã Annette Zimmer-

mann, analist la firma de consul-

tanþã Gartner. "Utilizatorul mediu

nu va accepta sã nu aibã acces fa-

cil la aplicaþiile favorite", a adãu-

gat aceasta. Huawei afirmã cã cre-

ierul telefonului, procesorul Kirin

990 prezentat la un salon de teh-

nologie care a avut loc recent la

Berlin, are performanþe superioa-

re telefoanelor 5G concurente do-

tate cu procesor Qualcomm, ofe-

rite deja de Samsung.
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