Czy nigdy nie korciło Cię, by porozmawiać ze swoim smartfonem? Powiedzieć mu co myślisz i
poprosić, by pokazał Ci pogodę na jutro oraz przepis na fajny deser? Huawei wychodzi naprzeciw
Twoim pragnieniom!

Pierwszy tak inteligentny procesor! [ikona procesora ze strony Huawei]
Najnowszy smartfon firmy Huawei to rewolucyjne podejście do obecności sztucznej inteligencji
(AI) na pokładzie telefonu. Wszystko wzięło się z chęci stworzenia produktu, który zadba o nas w
każdym wymiarze. Mate 20 Pro będzie, dzięki procesorowi 7nm z podwójnych chipsetem, na
Twoje zawołanie zawsze wtedy, gdy potrzebujesz sprawdzić wiadomości, zadzwonić do kogoś,
wysłać maila czy uchwycić ważny moment na zdjęciu – bez czekania, zacinania się i opóźnienia.

Ekran inny niż wszystkie! [ikona ekranu z napisem 6,4”]
Panoramiczny, duży i zaokrąglony na krawędziach ekran z notchem to nowoczesny OLED 2K+ o
wielkości 6.4”, który gwarantuje lepsze wrażenia wizualne. Dzięki temu możesz dostrzec wszystko,
a przy tym specjalne filtry ochronią Twoje oczy.

Rewolucja w aparatach [ikona aparatu z trzema obiektywami]
Pierwszy taki na świecie, potrójny aparat Leica z ultraszerokokątnym, wydajnym obiektywem
sprawia, że każda chwila, którą pragniesz zapamiętać będzie bardziej wyraźna niż kiedykolwiek
wcześniej.

Dostępny, gdy tylko chcesz [ikona IP68]
Poznawaj świat bez przeszkód, dzięki wysokiej klasy wodoszczelności oraz odporności na kurz
na poziomie IP68, co pozwala na więcej wspomnień - zdjęć z wakacji nad morzem czy filmów
prosto z górskich szczytów.

Bateria dla wymagających [ikonka baterii]
Pojemna i wytrzymała bateria 4200 mAh i superszybkie ładowanie w technologii SuperCharger
to sposób na to, by Mate 20 Pro był zawsze pod ręką, gotowy do działania. Ładowanie szybsze niż
mrugnięcie okiem, nawet gdy prowadzisz rozmowę za rozmową.

Bezpieczeństwo w małym palcu [ikona czytnika linii papilarnych]
Czytnik linii papilarnych ukryty w ekranie daje Ci więcej gwarancję bezpieczeństwa na co dzień i
wygodniejsze korzystanie z każdej funkcji telefonu. Odblokowywanie twarzą w technologii 3D
to łatwość dostępu do smartfonu, gdy potrzebujesz go tu i teraz.

Doskonałość według wielu [zdjęcie smartfonu na ręce]
Huawei Mate 20 Pro to jeden z najlepiej ocenianych smartfonów w historii w momencie premiery.
Nic więc dziwnego, że został uznany za telefon roku w prestiżowym konkursie Tech Awards 2018
w głosowaniu użytkowników telefonów.
Nie zwlekaj i sięgnij po najnowszy smartfon Huawei Mate 20 Pro w doskonałej cenie, a
przekonasz się jak wiele możesz dzięki wsparciu sztucznej inteligencji. Huawei Mate 20 Pro to
zdecydowanie coś więcej niż tylko telefon!

[Charakterystyczne zdjęcie z bilbordów Huawei – przód oraz tył z tymi aparatami]

