
TELEFOANE INTELIGENTE

Miza pe produse
de lux ºi tehnologii
proprii

M
arii producã-
tori de tele-
foane inteli-
g e n te sun t
pr e g ã t i þ i sã
sco a tã a n ul

acesta tot ce au mai bun la înain-
tare, pentru a recupera paºii pe
loc din 2020.

Huawei Technologies a prezen-
tat, la sfârºitul lunii februarie, un
smartphone pliabil din categoria
high-end ºi totodatã a informat cã
vânzãrile ºi profitul sãu au crescut
foarte puþin în 2020 din cauza san-

cþiunilor americane. Modelul Mate
X2, cu un preþ de cost de 17.999
yuani (2.800 de dolari), care se de-
sface într-un dispozitiv cu un
ecran de 8 inch (203 milimetri),
este echipat cu propriul cip 5G Ki-
rin 9000 dezvoltat de Huawei.
Compania chinezã a fost nevoitã
sã îºi dezvolte propriile sale cipuri
dupã ce sancþiunile introduse de
autoritãþile de la Washington i-au
blocat accesul la tehnologiile
americane ºi o serie de furnizori
importanþi precum Taiwan Semi-
conductor Manufacturing Co. Cu

toate acestea, fondatorul Huawei,
miliardarul Ren Zhengfei, a promis
cã nu va renunþa la afacerile din
domeniul telefoanelor inteligente,
dezminþind zvonurile referitoare
la o posibilã vânzare. Huawei s-a
confruntat cu "dificultãþi extraor-
dinare" anul trecut, dar cu toate
acestea operaþiunile sale sunt re-
lativ stabile iar partenerii continuã
sã sprijine compania, a declarat cu
ocazia lansãrii preºedintele grupu-
lui Huawei, Ken Hu. "Am reuºit sã
înregistrãm o creºtere marginalã
atât a vânzãrilor cât ºi a profitului",
a spus Ken Hu. Potrivit Bloom-
berg, uzinele de telefoane ale
Huawei funcþioneazã în prezent la
capacitate minimã pentru a pãstra
stocul existent de componente ºi
a prelungi ciclul de viaþã al dispo-
zitivelor, ceea ce creeazã deficien-
þe în aprovizionarea cu telefoane
marca Huawei a retailerilor din
China. Modelul Mate X2 este deja
comercializat în China ºi are un
preþ de 18.999 de yuani pentru
versiunea îmbunãtãþitã cu o capa-
citate de stocare de 512 gigab-
ytes. Telefonul va rula o versiune a
sistemului de operare Android
conceputã special pentru China,
versiune care nu va avea toate
aplicaþiile ºi caracteristicile oferite
de Android, dar, începând din
luna aprilie, utilizatorii vor putea
face trecerea la sistemului de ope-
rare Harmony dezvoltat de
Huawei. "Am pregãtit capacitãþi
suficiente pentru Mate X2 iar
aceste capacitãþi cresc în fiecare
zi", a declarat directorul general

de la Huawei, Richard Yu. Acesta a
precizat cã, în viitor, din ce în ce
mai multe telefoane din
segmentul superior produse de
Huawei vor rula propriul software
în loc de sistemul Android.

În 2019, Huawei a devenit o vic-
timã a tensiunilor comerciale din-
tre SUA ºi China, dupã ce Casa
Albã a declarat producãtorul chi-
nez de echipamente de telecomu-
nicaþii drept o ameninþare la adre-
sa securitãþii naþionale ºi ulterior
i-a impus mai multe sancþiuni co-
merciale. Aceste sancþiuni i-au
afectat creºterea ºi au forþat Hua-
wei sã îºi vândã marca de telefoa-
ne low-end Honor. Potrivit firmei
de cercetare de piaþã IDC, în ulti-
mele trei luni ale anului trecut, li-
vrãrile de smartphone Huawei au
înregistrat o cãdere de 42%, în
timp ce principalii sãi rivali, Sam-
sung Electronics Co, Apple Inc. ºi
Xiaomi Corp., au câºtigat cote de
piaþã. Noul model, destul de
scump pentru orice piaþã,
reprezintã doar un semnal al
relansãrii, nefiind menit sã creascã
spectaculos vânzãrile.
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