Český návod k obsluze Mobilní telefon Realme 6s černý
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Návod k obsluze Mobilní telefon Realme 6s černý obsahuje základní pokyny, které je třeba respektovat. Před
uvedením do provozu si pozorně přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní a výstražné pokyny a řiďte se
uvedenými doporučeními. Návod je nedílnou součástí výrobku Realme a v případě jeho prodeje nebo přemístění by
měl být předán společně s výrobkem. Dodržování tohoto návodu k použití je bezpodmínečným předpokladem pro
ochranu zdraví osob a pro uznání odpovědnosti výrobce za případné vady výrobku v průběhu záruční lhůty. Stáhněte
si oficiální Realme návod, v němž naleznete pokyny k instalaci, použití, údržbě i servisu vašeho výrobku.
A nezapomeňte – nevhodným používáním výrobku Realme výrazně zkracujete jeho životnost!

Popis produktu
Realme 6s, černá
Ukázkový výkon, nádherný displej a celkově vyspělou výbavu – s takovou nabídkou přichází Realme 6s. Nejdříve
zaujme designem, ale to hlavní přichází po zapnutí – těšit se totiž můžete nejen na skvělý výkon i pro hraní her, ale
také nádherný 6,5" displej s 90Hz obnovovací frekvencí, díky které je nejen hraní, ale celkově každý pohyb
v systému mnohem plynulejší.
Stejně tak nadchnou čtyři fotoaparáty na zadní straně, které podávají výborné výsledky, nebo rychlé nabíjení 30 W.
Nechybí ani moderní USB-C nebo NFC pro stále se rozšiřující bezkontaktní placení a slot hned pro tři karty. A
design telefonu je nejenže nádherný, ale také praktický, když je navržen tak, aby nebyla problémem ani stříkající
voda.

Klíčové vlastnosti:






Nádherný 6,5palcový displej s 90Hz obnovovací frekvencí
Vynikající výkon s procesorem Helio G90T
Superrychlé 30W nabíjení
Skvělé čtyři fotoaparáty na zadní straně
Rychlá a spolehlivá čtečka otisku prstů na boku
Skvělý výkon, úžasný displej, perfektní výbava!
90Hz displej

90Hz obnovovací frekvence 6,5palcového displeje s využitím čelní plochy vynikajících 90,5 % je garancí ještě
rychlejších reakcí a celkově vylepšeného zážitku z používání telefonu.
30W nabíjení
Mobil podporuje také rychlý zisk energie výkonem 30 W, takže je jeho 4 300mAh baterie plně dobitá za pouhou
hodinu. Současně je k dispozici také 5násobná ochrana baterie pro maximální bezpečnost.
Excelentní výkon
Garancí výkonu je zde procesor Helio G90T, aby se vám dostalo rychlých reakcí za každé situace a telefon byl
připravený i na hraní.
4× fotoaparát
Realme 6s na zadní straně nabízí hned čtyři fotoaparáty, přičemž každý má jiný účel. Hlavní práci ale odvádí 48Mpx
snímač, který pořídí nádherné fotografie za jakýchkoli podmínek. Využijete ale i ultraširokoúhlý fotoaparát se
záběrem 119 stupňů, makro objektiv pro focení detailů a také portrétní B&W snímač.
16Mpx selfies
Na přední straně je 16Mpx selfie fotoaparát, aby vaše selfies na sociálních sítích vzbudily ještě větší obdiv. K
dispozici je navíc také bokeh efekt nebo chytrý „beauty“ mód, který dokáže fotky ještě zkrášlit.
NFC
Díky podpoře NFC můžete telefonem také bezkontaktně platit.
Rychlá čtečka otisku prstu
Na boku má telefon čtečku otisku prstů, která ochrání vaše citlivá data a neposkytne k nim přístup nikomu
nepovolanému. Telefon odemkne za pouhých 0,29 sekundy.

Slot pro 3 karty
Výhodou je, že telefon podporuje vložení tří karet najednou – to znamená, že můžete využít funkce Dual SIM a
přitom i rozšířit paměť prostřednictvím paměťové karty microSD až o 256 GB.
Tělo odolné vůči stříkající vodě
Realme se zaměřuje na přísné testy kvality – výrobce tak může garantovat odolnost vůči stříkající vodě. Realme
potvrzuje kvalitu i tím, že životnost tlačítek a portů výrazně přesahuje běžnou životnost mobilů.




90 Hz plynulý displej
48 Mpx Ai Quad kamera
30 W rychlé nabíjení

Procesor: MediaTek Helio G90T
Displej: 6.5", 2400 x 1080 FHD+,
Paměť RAM: 4 GB
Úložiště: 64 GB
Zadní fotoaparát: 48 + 8 + 2 + 2 Mpx
Konektivita: 3,5 mm jack, USB typ C, OTG, NFC
Baterie: 4300 mAh
OS: Android 10 + ColorOS 7.0
Zabezpečení: čtečka otisků prstů, odemykání obličejem
Rozměry: 162,1 x 74,8 x 9,6 mm, Váha: 191 g

