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Razer Phone 2

Narejen za delo, pripravljen za igro
.. Ko kupujemo nov pametni mobilni telefon, nas pogosto prepričajo prav strojne specifikacije. Če telefon uporabljamo za igranje mobilnih
iger, je to še toliko bolj pomembno ..

Z mobilnim telefonom Razer Phone druge generacije pri podjetju Razer niso razočarali, saj je
po mnenju strokovnjakov ena najboljših mobilnih naprav za igričarske navdušence. Zdaj bo na
voljo tudi na slovenskem trgu.
Razer je vodilno podjetje v svetu iger. Ko oni pripravijo izdelek v mobilnem svetu, se rodi vrhunski Razer Phone 2. Aparat, ki bo kos vsem vašim
zahtevam med delom, hkrati pa lahko sprosti
nasluteno mobilno igralno moč in vam omogoča, da uživate v mobilni zabavni izkušnji, kot je
še niste doživeli. Tokrat gre za ogromne nadgradnje, s posodobljenim procesorjem s hlajenjem,
brezžičnim polnjenjem, vodoodpornostjo in
dolgo pričakovanim osvetljenim logotipom z
Razer Chroma. To je nepremagljivi vrhunski telefon za igro in delo.

Še vedno najhitrejši zaslon v mobilnih
igrah

Ko govorimo o mobilnih igrah, je tehnologija
UltraMotion vrhunska. Razer Phone 2 je še vedno edini pametni telefon z zaslonom, ki omogoča osveževanje s frekvenco 120 sličic na sekundo in vključuje tako vzorčenje na dotik kot
hitrost osveževanja prikaza na zaslonu. Te lastnosti so značilne za igričarske zaslone, ki so
namenjeni prenosnikom ali namiznim računal-
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nikom. V najljubšo mobilno igro se zlijete s svilnato gladko hitrostjo brez odlašanja, skupaj z
odzivom, ki je natančen na dotik. 5,7-palčni
oziroma 14,5-centimetrski IGZO zaslon se ponaša s prikazom 1440x2560 slikovnih točk, ki
zagotavlja neverjeten standard pri hitrosti
osveževanja v mobilnih igrah. Zdaj je izboljšan
s 50 odstotkov svetlejšim zaslonom in boljšo
barvno natančnostjo.
Kakovostni zaslon potrebuje zmogljivo strojno
opremo, zato ne preseneča, da tu najdemo še
procesor Qualcomm Snapdragon 845 frekvence 2,8 gigahercev z zmogljivo grafično sredico
Adreno 630 in kar z osmimi gigabajti sistemskega pomnilnika. Mobilnik premore še tekočinsko
hlajenje ter baterijo zmogljivosti 4.000 miliamperskih ur s podporo tehnologiji za hitro polnjenje QuickCharge 4.0+.
Ne smemo spregledati tudi kakovostnega stereo zvočniškega sistema Dolby Atmos in 24-bitnega digitalno-analognega pretvornika, ki ponuja boljšo kakovost zvoka tudi prek slušalk. Razer Phone nima klasičnega 3,5-priključka, a je
zato na voljo adapter, s katerim bo možno uporabiti tudi žične slušalke.
Bralnik prstnih odtisov je pri tem telefonu

skrit v podolgovatem gumbu za vklop telefona, za zajem fotografij pa sta na voljo dve kameri z optično stabilizacijo in dvakratno optično povečavo ločljivosti 12 milijonov slikovnih točk in spletna kamera ločljivosti 8 milijo-

nov slikovnih točk. Vsekakor je to telefon, ki
osupne.
Več o telefonu Razer Phone 2 lahko izveste
pri mobilnih operaterjih, ki imajo aparat v ponudbi ali na spletni strani razer.com. Aparat
Razer Phone 2 zastopa podjetje TCCM s.r.o. iz
Češke republike.			 (P.R.)
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