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HOFER ima svežo ponudbo telefonov
..S prihodom toplih spomladanskih dni je HOFER obogatil svojo ponudbo pametnih telefonov. Od 10. 5. bodo pri HOFERju tako na voljo
trije novi telefoni - Huawei Y6 II Compact, Sony Xperia XA1 in Nokia 5DS..

Spomladi se začne narava prebujati. Travniki ozele
nijo, cvetlice zrastejo, nebo se zjasni in temperatu
re se ogrejejo. Zato je to odličen čas za nove, sveže
začetke in načrtovanje izletov ob toplih koncih te
dna in poletnih dopustih. Nepogrešljivo opremo
na popotovanjih ter seveda tudi v domačem vsak
danu danes predstavljajo pametni telefoni, ki so
postali naši zvesti pomočniki pri različnih opravilih.
V duhu prebujanja narave in prihoda pomladi so
pri HOFERju osvežili tudi svojo ponudbo telefo
nov. Od 10. 5. so namreč pri njih na voljo trije novi
telefoni, in sicer Huawei Y6 II Compact, Sony
Xperia XA1 in Nokia 5DS. Gre za telefone uveljavlje
nih in preizkušenih proizvajalcev, kakovost pa po
trjuje tudi dvoletna garancija vseh treh modelov.

Huawei Y6 II Compact
Poglejmo najprej Huaweijev telefon. Huawei si
je v zadnjih letih ustvaril odličen ugled in se za
vihtel med tri največje in najbolj uspešne pro
izvajalce mobilnih telefonov na svetu. Seveda to
ne bi bilo mogoče, če ne bi izdelovali kakovost
nih telefonov. Ti iz leta v leto prepričajo več
uporabnikov, kar glede na specifikacije in zmo
žnosti, ki jih ponujajo, niti ne preseneča. Med
njihove adute sodi tudi Y6 II Compact, ki kljub
svoji kompaktnosti ponuja veliko.
Za začetek je tukaj pregleden 12,7-centimetrski
oziroma 5-palčni IPS-zaslon z ločljivostjo 1.280 x
720 slikovnih pik. Ta je odličen pri prikazovanju
multimedijskih vsebin, kot so videoposnetki in
igre, hkrati pa tudi dovolj velik za prebiranje splet
nih vsebin. Pod pokrovom pa za gladko delova
nje aplikacij ob pomoči dveh gigabajtov delov
nega pomnilnika skrbi zmogljiv procesor
MediaTek MT6737T. Zelo spodobna konfiguracija
za telefon vstopnega razreda. Marsikdo bo vesel
podpore za uporabo dveh SIM-kartic, telefon pa
podpira tudi komunikacijo v omrežju LTE. To po
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meni predvsem kakovosten zvok pri klicih in hiter
prenos podatkov prek mobilne povezave.
Kot je za Huaweijeve telefone značilno, pa
Y6 II Compact najbolj blesti na področju foto
grafije. Njegov fotoaparat zajema slike z ločljivo
stjo 13 MP, ob tem pa ima tudi dober sistem sa
modejnega fokusiranja in dvojno bliskavico LED,
ki ponoči dobro osvetli prostor.

Odlično pa se nova Xperia obnese tudi pri foto
grafiranju. Ima namreč fotoaparat z ločljivostjo
23 MP, ki zajema zelo podrobne, barvite in ostre
fotografije. Zaradi široko odprte zaslonke (f/2.0)
pa se zelo dobro obnese tudi pri fotografiranju
v slabših svetlobnih pogojih, kar je v tem cenov
nem razredu prava redkost.

Xperia XA1

Za konec pa je tu še Nokia. Tudi vam njeno ime
vzbudi tople nostalgične občutke? Nokia je nekoč
kraljevala industriji mobilnih telefonov, po nekaj le
tih zatišja pa se je lani ponovno uspešno vrnila z
novimi telefoni. Znamko so ponovno začeli razvi
jati strokovnjaki, ki so superiorne Nokijine telefone
razvijali že pred 20 leti. In to se je takoj pokazalo v
kakovosti. Nokia predstavlja eno najbolj uspešnih
tehnoloških zgodb zadnjega obdobja, zasluge pa
gredo seveda njenim kakovostnim telefonom,
med katerimi je tudi Nokia 5DS.
Nokia 5DS ima klasičen skandinavski funkcionalen
dizajn. Vsaka tipka je na pravem mestu. Njen za
slon z ločljivostjo 1.280 x 720 slikovnih pik v diago
nalo meri kar 13,21 centimetra oziroma 5,2 palca,
odlikuje pa ga razločna in kontrastna slika. Na
spodnjem robu pod zaslonom se nahaja še hiter
čitalnik prstnih odtisov, v notranjosti pa telefon po
ganja procesor Snapdragon 430 s frekvenco 1,4 gi
gaherca. Nokia 5DS ima sicer dva gigabajta delov
nega pomnilnika in 16 gigabajtov spomina za
shranjevanje podatkov, ki ga lahko s spominsko
kartico microSD še dodatno razširite.
Prav tako se lahko pohvali s solidnim fotoapa
ratom s senzorjem ločljivosti 13 MP, ki ga med
drugim odlikujeta visoka odzivnost in hitro de
lovanje.
(P. R.)

Prva stvar, ki presune človeka, ko pogleda
Sonyjevo Xperio XA1, je njen dizajn. Kljub temu, da
številni proizvajalci danes kopirajo oblikovne prije
me drug od drugega, Sony drži glavo pokonci s
svojim. Telefon odlikujeta minimalizem in izjemna
eleganca, ki ji težko kdo konkurira. Ker pa seveda
knjige ne gre soditi po platnicah, vas verjetno bolj
zanimajo funkcionalnosti. Tudi tu ne razočara.
Tako kot zgoraj predstavljeni Huawei ima tudi
Xperia XA1 zaslon z 12,7-centimetrsko oziroma
5-palčno diagonalo ter ločljivostjo 1.280 x 720
slikovnih pik. Ta ponuja več kot dovolj “delovne”
površine za ogled videoposnetkov in predvaja
nje iger, da slednje tečejo brez zatikanja, pa skr
bi MediaTekov 8-jedrni procesor s frekvenco 2,3
gigaherca, ki mu pomagajo še trije gigabajti
RAM-a. Ko smo ravno pri igrah, velja omeniti še
posebno Sonyjevo aplikacijo, ki je prednaložena
na telefonu in omogoča povezljivost s
PlayStationom 4. Če imate torej v dnevni sobi
omenjeno igralno konzolo, boste z Xperio XA1
lahko še dodatno popestrili igranje iger na njej.
Na telefonu je sicer nameščen operacijski sistem
Android 7.0 Nougat, kar pomeni kar nekaj upo
rabnih funkcionalnosti, med drugim tudi
Googlovega pametnega digitalnega asistenta.

Nokia 5DS
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