
Google a lansat Pixel 6

G
oogle nu putea

sta cu mâinile în

sân ºi sã asiste pa-

s i v la v a lu l de

lansãri ale concu-

renþei aºa cã a scos pe piaþã se-

ria Pixel 6. Principalul atu hard-

ware al seriei Pixel 6 este noul

chipset Tensor, dezvoltat intern

de Google, care-l laudã pentru

abilitãþile pe partea de inteli-

genþã artificialã, însã se fereºte

sã ofere detalii privind perfor-

manþa. Se ºtie cã Tensor are 8

nuclee, douã de mare putere,

douã de mijloc ºi patru low-po-

wer. Oficialii companiei spun cã

acesta s-ar compara cu Snap-

dragon 888, ceea ce înseamnã

cã Google nu a reuºit sã stoarcã

la fel de multã performanþã din

propriul chipset precum a fãcut

Apple, care a surclasat Intel.

Spaþiul de stocare începe de la

128GB, iar memoria RAM va fi de

8GB, în cazul lui Pixel 6, ºi 12GB

în cazul lui Pixel 6 Pro. Cele douã

smartphone-uri au ecrane OLED

de 6,4 ºi 6,7 inch, cu refresh de

90Hz, respectiv 120Hz. Ambele

sunt protejate cu sticlã Gorilla

Glass Victus ºi suportã HDR. Sub

o barã neagrã, pe spatele tele-

fonului se ascund camerele foto

- douã la Pixel 6 ºi trei la Pixel 6

Pro. Versiunea Pro are, în plus

faþã de cealaltã, un zoom optic

4X. Cele douã telefoane au bate-

r i i de 4614m A h , r es p ec t i v

5004mAh, însã Google nu a

fãcut estimãri privind autono-

mia, aspect care se va putea ve-

rifica abia dupã livrarea smart-

p h o n e- ur i lo r . A º a c um a

obiºnuit, Google vinde oficial

smartphone-urile Pixel într-un

numãr limitat de þãri. Pixel 6 va

costa de la 600 de dolari, iar pre-

þurile lui Pixel 6 Pro încep de la

900 de dolari.
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