
شاشة

شاشة الثقب: ١٦٠٠*٧٢٠ بكسل

الذاكرة

كاميرا 

الجهاز

الميزات األخرى

بطارية 

نظام التشغيل

الشبكة
4G LTE, Dual Sim, Volte, Vilte

LITE Z6 رافوز

VOLTE ،مخصصة SIM 4، فتحةG LTE

٣ جيجابايت و٣٢ جيجابايت

شاشة

الذاكرة

الميزات األخرى

بطارية 

نظام التشغيل

الشبكة

 غير الكاميرا

شاشة ٦٫٥٥HD+IPS INCELLبوصة 
النسبة ٢٠:٩

٤ جيجابايت و٦٤جيجابايت
فتحة بطاقة صغيرة SD :تصل إلى ٢٥٦ جيجابايت

 Octa-core 4x سرعة وحدة المعالجة المركزية:
Cortex-A53,2.0GHz, 4x Cortex-A53,1.5GHz

١٦ ميجا بكسل +٨ ميجا بكسل+٢ ميجا بكسل+٢ ميجا بكسل
 رباعية.AI كاميرا 

الكاميرا األمامية - ١٦ ميجا بكسل يف/٢٫٠ 
٩٦ ميجا بكسل بكسل فائق

١١٨,٨ درجة زاوية واسعة، الوضع المهني ،وضع الليل، 
AI ،HDR 10وضع10وضع  المسح الذكي، وضع الجمال،

اإلضاءة الخلفية، اللقطات المتتابعة، وضع جيف، بانوراما

R-Charge شاشة قصيرة
بثالثة أصابع، شاشة قصيرة فائقة، قفل التطبيق،عدم 
اإلزعاج، شاشة مزدوجة، تسجيل الشاشة

بطارية ٥٠٠٠ مللي امبير

اندرويد كيو

أسود عاجي
أخضر فاضٍ

شاشة

شاشة عرض دقط.١٥٦٠*٧٢٠ بكسل

الذاكرة

كاميرا 

الجهاز

الميزات األخرى

بطارية 

نظام التشغيل

الشبكة

PRO Z3 رافوز
 ٦٫٠٨٨HD +IPS INCELL  بوصة
النسبة ١٩:٥:٩

 ٣ جيجابايت و٣٢ جيجابايت
فتحة بطاقة صغيرة SD :تصل إلى ٢٥٦ جيجابايت

 Helio A20,1.8GHz , :سرعة وحدة المعالجة المركزية

 ١٣ ميجا بكسل + ٢ميجا بكسل+٢ ميجا بكسل

R-Charge شاشة قصيرة
بثالثة أصابع، شاشة قصيرة فائقة، قفل التطبيق،عدم 
اإلزعاج، شاشة مزدوجة، تسجيل الشاشة

بطارية ٤٠٠٠ مللي امبير

اندرويد كيو

كاميرا AI ثالثية.
الكاميرا األمامية - ٨ ميجا بكسل يف/٢٫٠ يف يف
٥٢ ميجا بكسل بكسل فائق

الوضع العمودي، الوضع المهني، الوضع الليلي، وضع 
AI 10وضع  التصفية، وضع المسح الذكي، وضع الجمال،

اإلضاءة الخلفية، اللقطات المتتابعة، وضع جيف،  HDRبانوراما

وضع الطاقة نوع سي نظام التشغيل

مازارين (أزرق المع)
أسود كالسيكي

LITE Z5 رافوز
 ٦٫٠٨٨HD +IPS INCELL  بوصة
النسبة ١٩:٥:٩

فتحة بطاقة صغيرة �� :تصل إلى ٢٥٦ جيجابايت

الجهاز
 Helio A20, 1.8GHzسرعة وحدة المعالجة المركزية

شاشة قصيرة R-Chargeثالثية، فتحة بطاقة 
بثالثة أصابع، شاشة قصيرة فائقة، قفل التطبيق،عدم 
اإلزعاج، شاشة مزدوجة، تسجيل الشاشة

بطارية ٤٠٠٠ مللي امبير
 وضع الطاقة نوع سي

NON-CAMERA

أسود منتصف الليل

اندرويد كيو

شاشة

شاشة عرض دقط.١٥٦٠*٧٢٠ بكسل

الذاكرة

كاميرا 

الجهاز

الميزات األخرى

بطارية 

نظام التشغيل

الشبكة
4G LTE, Dual Sim, Volte, Vilte

PRO Z5  رافوز
HD+IPS INCELL مقاس ٦٫٠٨٨ بوصة
النسبة ١٩:٥:٩

٤ جيجابايت و٦٤ جيجابايت
فتحة بطاقة صغيرة SD :تصل إلى ٢٥٦ جيجابايت

Helio A25, Octaسرعة وحدة المعالجة المركزية
core 4x Cortex-A53, 1.8GHz , 4x Cortex-A53, 1.5GHz

١٣ ميجا بكسل + ٢ميجا بكسل+٢ ميجا بكسل

شاشة قصيرة R-Chargeثالثية، فتحة بطاقة
بثالثة أصابع، شاشة قصيرة فائقة، قفل التطبيق،عدم 
اإلزعاج، شاشة مزدوجة، تسجيل الشاشة

بطارية ٤٠٠٠ مللي امبير

اندرويد كيو

كاميرا AI ثالثية.
الكاميرا األمامية - ٨ ميجا بكسل يف/٢٫٠
٥٢ ميجا بكسل بكسل فائق

الوضع العمودي، الوضع المهني، الوضع الليلي، وضع 
 10وضع  التصفية، وضع المسح الذكي، وضع الجمال،

اإلضاءة الخلفية، اللقطات المتتابعة، وضع جيف، بانوراما AI  ،HDR

وضع الطاقة نوع سي

شاشة

النسبة ١٩:٥:٩

الذاكرة

كاميرا 

الجهاز

الميزات األخرى

بطارية 

نظام التشغيل

الشبكة
4G LTE, Dual Sim, Volte, Vilte

Z8 رافوز
  FHD+IPS INCELL ٦,٣ بوصة

كورنينغ غوريال ٥ 

 ٨ جيجابايت و١٢٨ جيجابايت
فتحة بطاقة صغيرة SD :تصل إلى ٢٥٦ جيجابايت

@Octa Cortex A73سرعة وحدة المعالجة المركزية

٥ميجا   +(Sony IMX 499)-٢٠ ميجا بكسل AIثالثية 

السريع، معرف اإلصبع معرف الوجه 

بطارية ٤٠٥٠ مللي امبير

اندرويد ٩ بي

(1.78/1.8F) (Samsung 5E9)بكسل 
الكاميرا األمامية - ٢٤ ميجا بكسل الذكاء االصطناعي
(Samsung 2x5 5P)
٩٦ ميجا بكسل بكسل فائق
الوضع العمودي، الوضع المهني، الوضع الليلي، وضع 
 10 وضع التصفية، وضع المسح الذكي، وضع الجمال،

AI ،HDR

شاشة عرض دقط. ٢٣٤٠*١٠٨٠ بكسل

جيجا هرتز 2.0

 وضع الطاقة نوع سي

حبر أسود
جاكاراندا أرجوانى

أسود مذهل
أزرق أرجوانى

RO (برنامج واجهة المستخدم)RO (برنامج واجهة المستخدم) RO (برنامج واجهة المستخدم)

RO (برنامج واجهة المستخدم)

معرف الوجه السريع، معرف اإلصبع إلغاء قفل اإلصبع
معرف الوجه السريع، معرف اإلصبع

معرف الوجه السريع، معرف اإلصبع

RO (برنامج واجهة المستخدم)

غير جي بي س

4G LTE, Dedicated Sim Slot, Vilte, Volte.


