
  ٩٦ميجا بيكسل
شاشة عرض كامل بنسبة  ١٩:٥:٩    شاشة عرض كامل بنسبة  ١٩:٥:٩ 

٩٦ ميجا بيكسل (سوبر بيكسل)

نظام التشغيل : أندرويد

الميزات : 

خاصية التعرف على وجة المستخدم
قارىء بصمة إصبع خلفي

الوزن : ١٨٤ جرام
اللون : أسود حبرى & أزرق متدرج 

FHD+IPSبدقةDROPNOTCHشاشة : ٦٫٣  بوصة
X 2340 1080بيكسل

حجم الذاكرة : ٤ جيجا بايت + ٦٤ جيجا بايت

سرعة وحدة المعالجة المركزية :معالج ثمانى النواة 
(4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x2.0 GHz Cortex-A53)

الكاميرا األساسية : ١٦ ميجا بيكسل + ٢ ميجا بيكسل (ثنائية) بالذكاء اإلصطناعى 
الكاميرا األمامية : ١٦ ميجا بيكسل 

الخواص المميزة  : ٩٦ ميجا بيكسل (سوبر بيكسل) , أوضاع التصوير 
Portrait , Filter ,Smart Scan ,Proffessional ,Beauty,10 Al,HDR

سعة البطارية : ٤٧٠٠ مللى أمبير / ساعة 
:4G,LTE,VOLTE,VILTEاإلتصال بالشبكة

'9PIE’

RO OS-UI

’SIM' دعم بطاقتي إتصال SIM :فتحة بطاقة اإلتصال

جيجا بايت 256حتى' MICRO SD' فتحة بطاقة الذاكرة  الخارجية 

(سوبر بيكسل )

اللون

  (FHD+ IPS IN-CELL,Corning Gorilla 5 )  شاشة ٦٫٣ بوصة 

الذاكرة : الرام ٨ جيجا بايت - الروم ١٢٨ جيجا بايت 
 Micro SDفتحة دعم بطاقة الذاكرة                 : حتى ٢٥٦ جيجا بايت

الكاميرا األساسية : ٢٠ ميجا بيكسل                              + ١٦ ميجا                       
بيكسل                              + ٥ ميجا بيكسل                               

                    ثالثية
                

(SONY IMX476)
(SONY IMX499)(SAMSUNG 5E9)

(1.78/1.8F)

خواص مميزة : ٩٦ ميجا بيكسل  (سوبر بيكسل ) وأوضاع تصوير 
PORTRAIT,PROFESSIONAL,NIGHT,FILTER, SMARTSCAN,  

BEAUTY,AL,HDR

(SAMSUNG 2X5 5P)الكاميرا األمامية : ٢٤ ميجا بيكسل

البطارية : ٤٠٥٠ مللى أمبير / ساعة + ١٨ واط شحن سريع

شحن السلكى
’PIE 9‘ نظام التشغيل : أندرويد 

الميزات
RO OS -UI

التعرف السريع على وجه المستخدم , قارىء بصمة اإلصبع
الوزن : ١٨٤ جرام

*شاشة                           بدقة ٢٣٤٠   ١٠٨٠ بيكسل ونسبة عرض  (١٩:٥:٩ DROP NOTCH% ٩٠٫٧ )

OCTA CORTEX A73@2.0GHZسرعة المعالج (وحدة المعالجة المركزية) : ثمانى 

AI

’SIM' دعم بطاقتي إتصال SIM :فتحة بطاقة اإلتصال

:4G,LTE,VOLTE,VILTEاإلتصال بالشبكة

اللون : أسود حبرى & جاكاراندا أرجوانى

اللون
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