
 

 

Galaxy A70 

 SM-A705F  
 
 

 תכונות עיקריות
  "sAMOLED FHD+ 6.7 תצוגה  •

 SM-6150 Dual 2.0 GHz + Hexa 1.7 GHzמעבד  •

 Android™ OS  המערכת הפעל •

 MP (F1.7) +  8 MP (F2.2) + 5 MP (F2.2) 32 מצלמה ראשית •

  16MP AF (F2.0)  מצלמה קדמית •

באמצעות  512GBובנוסף, אפשרות הרחבה עד  128GB+ זיכרון אחסון פנימי  6GB (RAM)זיכרון בנפח של  •
 כרטיס זיכרון*

• Nano SIM 

  4500mAhסוללה  •
 *אביזר חיצוני לרכישה בנפרד )בכפוף למלאי(

 
 תצוגה ללא גבולות סוחפת

 לאחיזה אידיאלית בכף היד מסך גדול במיוחד מקצה לקצה ללא גבולות ▪
 עם צבעים עשירים וחדות גבוהה יותרלצפייה איכותית יותר   Super Amoledתצוגת  ▪
 המאפשר לצפות ביותר תוכן 20:9יחס תצוגה של  ▪

   
 מצלמה בעלת שלוש עדשות

לצילומים מוארים גם בתנאי תאורה  F1.7 מפתח צמצם רחב של   MP 32מצלמה ראשית בעלת  ▪
 נמוכים

 מעלות 123לצילום רחב בזווית של  MP8 מצלמה שנייה בעלת  ▪
 עם עדשת עומק המאפשרת ליצור תמונה עם מיקוד חי  MP 5מצלמה שלישית בעלת  ▪

 
 צילום רחב במיוחד

 לצלם יותר בתמונה אחת  ▪
 תמונות מעלות 123-ורחבה במיוחד ב באמצעות העדשה הנוספת ניתן לצלם תמונה מרהיבה ▪

 עשירה בצבעוניות
 תמונות מלאות צבע בעזרת זיהוי אוטומטי של סצנת הצילום והתאמת גווני הצבע האידיאלים לתמונה  ▪
 סוגי סצנות 20זיהוי אוטומטי של  ▪

 
 צילום תמונות ללא הפרעה

 צילום תמונות ללא הפרעות בעזרת מסייע הצילום המתריע על פגמים ואי דיוקים בעת הצילום ▪
עיניים עצומות, תמונה מטושטשת ותאורה אחורית  :צילוםהתראה בפני שלוש הבעיות הנפוצות ב ▪

 מסנוורת
 

 צילום 'סלפי' מושלם
   MP32 מצלמה קדמית בעלת  ▪
 2.0Fמפתח צמצם של  ▪
 אישי ולשתף ברשתות החברתיות אימוג'י המאפשר ליצור ARחווית התכתבות סוחפת עם אימוג'י  ▪
 ואפשרות שיתוף ברשתות החברתיות    צילום תמונות 'סלפי' מגניבות עם מדבקות מעוצבות ▪
 צילום סלפי עם אפקט מיקוד חי המאפשר לצלם תמונות עם רקע מטושטש ▪

 
 חיישן טביעת אצבע מוטמע במסך 

 חיישן טביעת האצבע מוטמע במסך לנוחות שימוש מקסימלית  ▪
 יכולת הבחנה בין אצבע אמיתית למזויפת ▪
 באמצעות חיישן זיהוי פנים מובנה בנוסף טכנולוגיה ייחודית לפתיחת נעילת האבטחה  ▪

 
 

 סוללה עוצמתית
 סוללה עוצמתית לשימוש ממושך ללא צורך בטעינה ▪
 במהירות 100%טעינה מהירה במיוחד, לטעינת המכשיר ל ▪

 
 
 
 


