
Sony a lansat un
telefon foarte bun

pentru ... jocuri

C
elebra firmã din do-
meniul electronice-
lor, Sony a prezentat
Xperia 5 II, un urmaº
pentru Xperia 1 II,
care vine cu îm-

bunãtãþiri pe partea tehnicã, dar ºi
un preþ mai mic.

Concurenþa este mare, aºa cã ºi
inovaþiile trebuie sã fie pe mãsurã.
Xperia 5 II este un smartphone

înalt, cu un ecran de "doar" 6,1
inch, dar cu un raport al imaginii
de 21:9. Acelaºi ecran suportã o
ratã de refresh de 120Hz, ceea ce-l
recomandã pentru jocuri.

Smartphone-ul cu 5G are dotãri
standard pentru un flagship din
2020: un chipset Snapdragon 865,
8GB RAM, 128/256GB spaþiu de
stocare ºi o baterie de 4.000 mAh
despre care se poate spune cã

este sub aºteptãri din punct de
vedere al capacitãþii. Sistemul
foto este compus din trei camere
de 12MP ºi oferã un zoom optic
3X.

Producãtorul japonez spune cã
modul rafalã poate captura 20 de
cadre pe secundã ºi cã sistemul
de focalizare automatã se poate
recalibra de pânã la 60 de ori pe
secundã în funcþie de miºcarea
subiectului.

În ceea ce priveºte capacitãþile
video, Sony susþine cã acesta este
primul smartphone de pe piaþã
care poate înregistra 4K cu 120 de
cadre pe secundã.

Noul smartphone se laudã ºi cu
o serie facilitãþi speciale pentru jo-

curi, dintre care se remarcã faptul
cã se poate alimenta prin USB-C
când este conectat la prizã fãrã a
încãrca în acelaºi timp bateria.

Asta înseamnã cã procesorul ºi
memoria vor funcþiona mai apro-
ape de modul optim, deoarece te-
lefonul nu se va mai încãlzi la fel
de tare ca atunci când se ºi încar-
cã în timpul rulãrii unui joc.

Xperia 5 II va fi lansat în Europa
spre sfârºitul anului ºi va costa
900 de euro. Vor exista trei opþiu-
ni de culoare: negru, albastru ºi
gri.
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