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Das corps galaxy note 10 lite wasserdicht

O Galaxy Note 10 Lite é um smartphone médio high-end com o preço que cabe no bolso, se você está procurando um telefone avançado custando cerca de US$ 2.500, o Note 10 Lite é uma boa opção. Este telefone Samsung é mais barato que a versão convencional, pois a Samsung teve que usar especificações mais simples e deixou de fora alguns
recursos importantes. Suas cores disponíveis são: preto, aurora glow e vermelho. Com algumas características de uma ficha técnica semelhante ao Galaxy Note 9, este smartphone high-end também possui uma caneta tablet, a famosa S Pen que ajudará com produtividade, câmera tripla e tela grande. Design e tela Este telefone de tela grande tem um
revestimento de plástico na parte traseira, ao contrário do seu irmão Galaxy Note 10 Plus, que tem revestimento de vidro na parte traseira. O Note 10 Lite mantém o conector do fone de ouvido ao padrão de 3,5 mm (P2), que é um ponto importante para quem prefere a entrada tradicional. O Note 10 Lite possui bordas mínimas e uma tela de 6,7 polegadas,
além da tecnologia Super AMOLED, este telefone médio high-end oferece resolução full HD com cores brilhantes e um alto nível de contraste com uma excelente experiência audiovisual. Câmeras Com um conjunto de três câmeras, o Note 10 Lite oferece uma boa experiência fotográfica. Na câmera traseira, cada sensor vem com 12 MP. Seu principal
objetivo é a grande angular, a segunda ultra-wide e a terceira um sensor telefoto, adaptada para parar de dar um zoom óptico sem perda de qualidade. Suas câmeras oferecem imagens com grande equilíbrio de cores, nitidez e qualidade. Com abertura f/2.2 este telefone high-end tem 32 MP na câmera frontal e oferece bons resultados. Ao contrário do seu
modelo convencional, ele não tem tecnologia Dual Pixel e oferece uma resolução ligeiramente menor. Este bom telefone selfie também faz gravações em 4K, mas na câmera de selfie, ele só funciona a 30 quadros por segundo. Desempenho O processador Exynos 9810 permite que o smartphone ofereça bom desempenho com aplicativos mais exigentes,
mas o processador é classificado como um intermediário intermediário high-end. Seus 6GB de RAM contribuem para a fluidez das aplicações. Seu armazenamento é de 128GB e pode aumentar para 1TB. Este smartphone high-end tem espaço suficiente para gravar arquivos e aplicativos. O Android 10 é o seu sistema operacional, traz a interface One UI
2.0 que facilita o uso do dispositivo com uma mão e tem melhorias na navegação por gestos. Bateria Com capacidade para bateria de 4500 mAh, o smartphone pode chegar a um dia de uso sem carregá-lo. Ele não tem suporte sem fio ou via Wireless PowerShare, mas se você quiser uma carga extra, com o carregador de 25W, você vai fazer este
telefone Samsung ir de 0% a 100% em cerca de uma hora e meia. Página 2O Galaxy Note 10 Lite é um smartphone médio high-end com o preço que cabe no seu bolso se você estiver procurando um custo de telefone avançado em R$2500, o Note 10 Lite é uma boa opção. Este telefone Samsung é mais barato que a versão convencional, pois a
Samsung teve que usar especificações mais simples e deixou de fora alguns recursos importantes. Suas cores disponíveis são: preto, aurora glow e vermelho. Com algumas características de uma ficha técnica semelhante ao Galaxy Note 9, este smartphone high-end também possui uma caneta tablet, a famosa S Pen que ajudará com produtividade,
câmera tripla e tela grande. Design e tela Este telefone de tela grande tem um revestimento de plástico na parte traseira, ao contrário do seu irmão Galaxy Note 10 Plus, que tem revestimento de vidro na parte traseira. O Note 10 Lite mantém o conector do fone de ouvido ao padrão de 3,5 mm (P2), que é um ponto importante para quem prefere a entrada
tradicional. O Note 10 Lite possui bordas mínimas e uma tela de 6,7 polegadas, além da tecnologia Super AMOLED, este telefone médio high-end oferece resolução full HD com cores brilhantes e um alto nível de contraste com uma excelente experiência audiovisual. Câmeras Com um conjunto de três câmeras, o Note 10 Lite oferece uma boa experiência
fotográfica. Na câmera traseira, cada sensor vem com 12 MP. Seu principal objetivo é a grande angular, a segunda ultra-wide e a terceira um sensor telefoto, adaptada para parar de dar um zoom óptico sem perda de qualidade. Suas câmeras oferecem imagens com grande equilíbrio de cores, nitidez e qualidade. Com abertura f/2.2 este telefone high-end
tem 32 MP na câmera frontal e oferece bons resultados. Ao contrário do seu modelo convencional, ele não tem tecnologia Dual Pixel e oferece uma resolução ligeiramente menor. Este bom telefone selfie também faz gravações em 4K, mas na câmera de selfie, ele só funciona a 30 quadros por segundo. Desempenho O processador Exynos 9810 permite
que o smartphone ofereça bom desempenho com aplicativos mais exigentes, mas o processador é classificado como um intermediário intermediário high-end. Seus 6GB de RAM contribuem para a fluidez das aplicações. Seu armazenamento é de 128GB e pode aumentar para 1TB. Este smartphone high-end tem espaço suficiente para gravar arquivos e
aplicativos. O Android 10 é o seu sistema operacional, traz a interface One UI 2.0 que facilita o uso do dispositivo com uma mão e tem melhorias na navegação por gestos. Bateria Com capacidade para bateria de 4500 mAh, o smartphone pode chegar a um dia de uso sem carregá-lo. Ele não tem suporte sem fio ou via Wireless PowerShare, mas se você
quiser uma carga extra, com o carregador de 25W, você pode mover este telefone Samsung de 0% a 100% em cerca de uma hora e meia. MELHOR PREÇO R$ 2.249 2.249 Especificações e Dados Técnicos O Samsung Galaxy 10 Lite é um smartphone Android avançado e completo em todos os sentidos com excelentes recursos. Possui uma grande tela
de 6,7 polegadas com resolução de 2400x1080 pixels. Características pelo Samsung Galaxy Note 10 Lite são numerosos e inovadores. Começando com o LTE 4G que permite transferência de dados e excelente navegação na Internet. Destacamos a excelente memória interna de 128GB com a possibilidade de expansão. Respeitável câmera de 12
megapixels que permite ao Samsung Galaxy Note 10 Lite tirar fotos com uma resolução de 4000x3000 pixels e gravar vídeos em 4K com uma resolução surpreendente de 3840x2160 pixels. Muito fino, 8,7 mm, o que torna o Samsung Galaxy Note 10 Lite realmente interessante. Sistema
operacionalAvabilidadeDimensionsWeightPricepricePRICEPRICEPRICEPRICEPricePriceNoteCot-benefitHardware-Camera- PerformanceNETWORKYEs CardDual SimGsmHSPA-LTEMaximum download velocidade De downloadSEpeCtécnica VELOCIDADEPROCESSADORChipst64 BitGPURAMMMory Memória
ExpansívelInSCREENCHESResoluProteção Resolução de câmeras de segurançaSensorSizeAperture SizeStabilizationMaximum ânguloOtoZionAutofocofoco focoFlashHDRLocationFamceresfacial VigilânciaSpersasSesperar resolução VÍDEOSA gravação de vídeo focusSlow MotionStereo Sound RecFoto estabilização de vídeoVideo CameraVideo
CameraFrontOPTIONSCAMERASSENSORSSENSOROmeter 202020/1163.7 x 76.1 x 8.7 mm199 gramsR$ 2,249 (see all)R$ 2,659R$ 2,249 - R$ 3,9997 / 108.2 / 108.4 / 107.3 / 1 Quad Band (850/900/1800/1900)1200 Mbps200 Mbps200 Mbps4x 2.7 GHz Mongoose M3 + 4x 1.7 GHz Cortex-A55SAMSUNG Exynos 9 Octa 9810Mali-G72 MP186 GB128
GBMicro SD up to 1000 GB6.71080 x 2400 pixel393 ppiSuper AMOLED60 Hz16 millionGorilla Glass 312 Mp + 12 Mp + 12 Mp4000 x 3000 pixel1/2.55 + 1/3.6F 1.7 + F 2.4 + F 2.2Digital123 °2 xLED32 Mp F 2.2 4K (2160p)60 fps960 fps4K (2160p), 30fpsHDR/Face Detection802.11 a/b/g/n/ac5.0 with A2DP/LEType-C 2.0A-GPS/GLONASS/BeiDou/GalileoWi-
Fi DirectWi-Fi hotspotStyl Penus Penus © 2018 - TUDOCELULAR TECNOLOGIA LTDA. Garantia do fabricante:01 Ano Mark:Samsung Modelo:Galaxy Note 10 Lite Cor: Sistema Operacional Vermelho:Android 10 Samsung One UI 2.0 Tela:Super AMOLED, 6.7, Resolução FHD (1080 x 2400), Densidade 393 ppi Processador Gorilla Glass 3:SAMSUNG
Exynos 9, Octa Core 2.7 GHz, 1.7 GHz GPU Mali-G72 MP18 Pen Pen Pen:Yes RAM de controle remoto:6Gb de armazenamento interno (GB):128GB Armazenamento externo: suporta cartão de memória microsd de até 1TB Câmeras traseiras não incluídas (múltiplos):12.0 MP - 12.0 MP - 12.0 MP, Abertura f/1.7 , f/2.4 , f/2.2 - Flash Auto Focus - Câmera
Traseira:Sim Zoom - Câmera Traseira: 2x Zoom Óptico Zoom digital até 10x Câmera frontal: 32.0 MP, Abertura f/2.2 Gravação de vídeo:UHD 4K (3840 x 2160) @60fps Câmera Lenta:240fps @FHD, 120fps @FHD Bateria:4500 mAh Impressão digital não removível:Sim NFC:Sim Chip:Dual-SIM Nano-SIM Chip2 ou Micro SD (Híbrido) Interface USB:USB -
Tipo C, Versão USB 2.0 Localização:GPS, Glonass, Beidou, Conector de Fone de Ouvido Galileo:Conexão Estéreo De 3,5 mm (P2 Padrão) Wi-Fi:2.4 - 5,0 GHz Protocolo 802.11 a/b/g/n/ac VHT80 MU-MIMO,1024-QAM Wi-Fi Direto: Sim ANT: Sim Bluetooth: Bluetooth v5.0 (LE até 2 Mbps) Sensores:Acelerômetro, Sensor de Impressão Digital, Giroscópio,
Geo Magnético, Sensor de Efeito de Salão, Sensor de luz RGB, Sensor de Proximidade (AxLxP, mm):163,7 x 76,1 x 8,7 mm Peso (g):199 gramas Aviso:Simplesmente imagens ilustrativas EAN:7892509131377 MANUAL_001 Https://static.flat.com.br/pages/flat/manuals/204922.pdf 'A cor real pode ser diferente da imagem devido à iluminação 'A
disponibilidade de cores e o modelo podem variar dependendo do país ou do operador. O Note10 Lite possui uma tela Full HD Infinity de 6,7 polegadas com tecnologia Super AMOLED, para que você possa jogar, assistir, navegar pelo seu conteúdo favorito sem interrupção. Um leitor de impressões digitais é integrado diretamente à tela, fornecendo uma
camada invisível de segurança como a de um cofre. 6,7 FHD Super AMOLED Exibição Infinito-O - Imagens simuladas para fins ilustrativos. Infinity Display é uma tela frontal completa, completa, de ponta a ponta, praticamente sem molduras. A tela mediu diagonalmente como um retângulo, sem mencionar a área ocupada pela câmera e pelos cantos
arredondados. A S Pen é a varinha mágica do seu smartphone, permitindo que você acesse todo o poder do seu Galaxy Note10 Lite. Se você está criando um design inspirador ou fazendo uma anotação quando necessário, a caneta S libera todo o seu potencial criativo e produtivo com velocidade, eficiência e diversão. Com uma estrutura única e
simplificada, uma ponta extremamente fina e vários níveis de pressão, a caneta S é tão precisa e suave quanto escrever com papel e caneta. A S Pen é habilitada para Bluetooth, dando-lhe mais capacidade de controle remoto. A S Pen aproveita o poder da tecnologia Bluetooth atuando como um controle remoto para o seu Galaxy Note10 Lite. Basta tocar
na S Pen uma ou duas vezes para tirar fotos facilmente sem ter que pressionar a tela do seu telefone, navegar na galeria de fotos ou tocar e pausar sua música. Anote suas ideias, então basta pressionar para transformar as notas do seu projeto em textos legíveis que você possa copiar, colar e compartilhar. A função de exportação de texto é suportada
apenas pelo aplicativo Samsung Notes. A disponibilidade de funções pode variar dependendo do idioma. Leve a S Pen para tomar notas com a tela desligada. Escreva e desenhe em uma variedade de cores. Em seguida, salve sua tela para Samsung Notes ou deixe-a fixada no Always On Display. O Carregamento Super-Rápido Galaxy Note10 Lite
permite que você aproveite uma hora de carregamento o dia todo. Avaliado pela Samsung. Estimativa em comparação com a taxa média de carga da versão de pré-lançamento do galaxy note1O lite usando o carregador disponível na caixa com o perfil de uso do Galaxy Galaxy Notes usuário médio/padrão. A vida útil real da bateria pode variar
dependendo do ambiente da rede, padrões de uso e outros fatores. O Galaxy Note10 Lite oferece uma bateria grande de 4500 mAh. A inteligência artificial reconhece e se adapta ao seu modelo de uso móvel para durar o dia todo. Estimativa com base no perfil de uso de um usuário médio/comum. Avaliado independentemente pela Strategy Analytics
entre 10 e 17 de dezembro de 2019 no Reino Unido com a versão SM-N770 pré-lançamento. A vida útil real da bateria varia dependendo do ambiente de rede, dos recursos e aplicativos utilizados, da frequência de chamadas e mensagens, do número de cargas e de muitos outros fatores. Agora você tem espaço suficiente para armazenar suas músicas,
fotos e filmes favoritos com a alta capacidade de armazenamento interno de 128GB, com a capacidade de expandir até 1TB com cartão MicroSD. Descubra todas as possibilidades com um smartphone rápido como você. O Galaxy Note10 Lite combina um processador impressionante com 6GB de RAM para oferecer desempenho de alta velocidade, seja
para transmissões ao vivo, jogos, downloads ou várias tarefas. Simulação de imagens para fins ilustrativos. A velocidade real pode variar dependendo do ambiente do usuário. Descubra todas as possibilidades com um smartphone rápido como você. O Galaxy Note10 Lite combina um processador impressionante com 6GB de RAM para oferecer
desempenho de alta velocidade, seja para transmissões ao vivo, jogos, downloads ou várias tarefas. O reconhecimento facial e o leitor de impressões digitais na tela mantêm seu dispositivo seguro até detectar suas características individuais. Ou use um PIN, padrão ou senha. Da frente para trás, o poderoso sistema multi-câmera do Galaxy Note10 Lite
melhora suas fotos e vídeos do dia-a-dia com a mais alta qualidade que merecem, bem como a facilidade e simplicidade que você deseja. Simplesmente imagens ilustrativas Salve vídeos sem se preocupar com movimentos. A câmera prevê movimentos de pesquisa em uma biblioteca com mais de milhões de imagens, reduzindo vibrações em seus
vídeos. Apenas vídeos ilustrativos. Edite vários vídeos, adicione transições ou legendas, altere a velocidade e adicione ilustrações com as imagens S. -Simplesmente ilustrativas. Comece com a câmera ultra-wide e expanda seu campo de visão para 123 graus e tire fotos que capturem tudo. Emoldume o que importa com a câmera grande de 12MP ou
zoom para tirar ótimas fotos de perto com o zoom óptico de 2x da câmera telefoto de 12MP com estabilização óptica de imagem. Simplesmente imagens ilustrativas. Galaxy Note10 Lite melhora a fotografia do seu smartphone com Foco dinâmico. Agora você pode filmar e aplicar efeitos artísticos ao fundo ou até mesmo adicionar mais filtros de câmera
para dar às suas fotos um toque único. Simplesmente imagens ilustrativas. Adicione uma nova dimensão de estilo e composição às suas selfies com a S Pen Pen bluetooth e o Galaxy Note10 Lite. Coloque a câmera na frente onde quiser, pose e clique na S Pen para tirar a foto. Tire selfies como autorretratos com a S Pen. A função remota da S Pen
atinge até 10 metros em espaços abertos. Desempenho sujeito às circunstâncias. Fotos tiradas com o Galaxy Note1O Lite e S Pen. Simplesmente imagens ilustrativas. Confira o site e saiba mais. Garantia do fabricante 01 anos Marca Samsung Modelo Galaxy Note 10 Lite Vermelho Cor Sistema Operacional Android 10 Samsung One UI 2.0 Tela Super
AMOLED, 6.7, Resolução FHD (1080 x 2400), Densidade 393 ppi Processador Gorilla Glass 3 SAMSUNG Exynos 9, Octa Core 2.7 GHz, 1.7 GHz GPU Mali-G72 MP18 Pen S Pen Sim 6GB RAM Controle Remoto Armazenamento Interno (GO) 128GB armazenamento externo suporta cartão de memória microsd de até 1TB Câmeras traseiras não incluídas
(Múltiplos) 12.0 MP - 12.0 MP - 12.0 MP, Abertura f/1.7 , f/2.4 , f/2.2 - Flash Auto Focus - Câmera Traseira Sim Zoom - 2x Câmera de Zoom Óptico Traseiro ' Zoom digital até 10x Câmera antes de 32.0 MP, abertura f/2.2 Gravação UHD 4K Vídeos (3840 x 2160) @60fps Câmera Lenta 240fps @FHD, 120fps @FHD Bateria 4500 mAh Sim NFC Sim Dual-SIM
chip não removível Nano-SIM Chip1 - Chip2 ou Micro SD (Híbrido) Interface USB USB - Tipo C, Versão USB 2.0 GPS Localização, Glonass, Beidou, Conector de Fone de Ouvido Galileu 3.5mm Conexão Estéreo (Padrão P2) Wi-Fi 2.4 - 5.0 GHz Protocolo 802.11 a/b/g/n/ac VHT80 MU-MIMO,1024-QAM Wi-Fi Direct Sim ANT - Sim Bluetooth Bluetooth v5.0
(LE até 2 Mbps) Sensores de acelerômetro, Sensor de impressão digital, Giroscópio, Geo Magnético, Sensor de Efeito de Salão, Sensor de Luz RGB, Dimensões do Sensor de Proximidade (AxLxP, mm) 163,7 x 76,1 x 8,7 mm Peso (g) 199 gramas Simplesmente imagens de aviso ilustrativo EAN 789250913 789250913
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