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Sony atacã piaþa cu
trei noi telefoane
din gama Xperia

U
n nou episod din "rãzboiul" te-

lefoanelor inteligente a avut

loc luna trecutã. Sony propune

nu mai puþin de trei smart-

phone-uri Xperia. Deocamdatã

a avut loc doar lansarea aces-

tora, dar în curând se vor gãsi ºi în magazine.

Toatã atenþia se îndreaptã cãtre modelele de

vârf, Xperia 1 III ºi Xperia 5 III, care se aseamãnã

din majoritatea punctelor de vedere, principa-

la distincþie fãcându-se la nivelul ecranului.

Xperia 1 III are un ecran OLED 4K de 6,5 inch,

cu 120Hz ºi HDR, iar Xperia 5 III este dotat cu

un display OLED FHD de 6,1 inch. Ambele folo-

sesc chipset-ul Snapdragon 888, 256/512GB

spaþiu de stocare.

Xperia 1 III are 12MB memorie RAM, în vreme

ce Xperia 5 III se opreºte la 8GB RAM. Similitudi-

nile continuã ºi în ceea ce priveºte bateria.

Ambele se bazeazã pe o baterie de 4.500 mAh,

care se încarcã cu 30W. Partea foto este punctul

forte al celor douã modele, conform specificaþii-

lor tehnice. Existã trei camere foto, toate trei

având 12MP. Neobiºnuit este faptul cã lentila

tele poate trece de la o distanþã focalã de 70mm

(2,9 zoom optic), la una de 105mm (4,4 zoom

optic). Filmarea se poate face la 4K cu 120 de

cadre pe secundã.

Al treilea model, mai puþin impresionant, este

Sony Xperia 10 III, un smartphone cu ecran

OLED de 6 inch, în spatele cãruia se ascund chip-

set-ul Snapdragon 650 5G, 6GB RAM, 128GB

spaþiu de stocare ºi bateria de 4.500 mAh. Tot

din trei camere este compus ºi sistemul foto de

pe acest device: o camerã principalã de 12MP cu

lentilã care echivaleazã cu 27mm, alãturi de care

stau o camerã ultrawide ºi una tele, ambele cu

8MP. Sony nu a precizat cât vor costa cele trei

smartphone-uri, însã mai multe informaþii vor fi

fãcute publice la începutul verii, când acestea

vor intra pe piaþã.
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