
Design Váha: přibližně 175g1

Velikost: 159.96mm (v) x 73.76mm (š) x 7.78mm (h)2

Barvy: Midnight Black, Emerald Green, Frost Crystal

Displej 6.57” 75o3 zaoblený OLED displej4
2340 x 1080 px vysoké rozlišení
120 Hz obnovovací frekvence5

300 Hz dotyková vzorkovací frekvence5

1.07 miliardy barev
100% pokrytí barevného gamutu DCI-P3
Certifikace TÜV Rheinland pro snížené vyzařování modrého světla
1920 Hz vysokofrekvenční pulzně šířková modulace (PWM)
Always on Display (AOD) funkce

Zadní fotoaparát 108 MPx Hlavní fotoaparát
• f/1.9 závěrka
• 1/1.52’’ senzor
• Spojení 9 pixelů v 1 s výslednou velikostí 2.1µm na pixel
• Podpora 10x digitálního zoomu pro fotografie
• Podpora 6x zoomu pro videa
• 12032 x 9024 rozlišení
8 MPx Širokoúhlý fotoaparát
• 112o širokoúhlý objektiv
• f/2.2 závěrka
2 MPx senzor pro hloubku ostrosti
• f/2.4 závěrka
2 MPx Makro fotoaparát
• f/2.4 závěrka

Přední fotoaparát 32 MPx Přední fotoaparát
• 90o širokoúhlý AI selfie fotoaparát
• f/2.2 závěrka

HONOR 50

1.Tato hodnota je včetně baterie.
2.Data pocházejí z laboratoře HONOR. Skutečná velikost/hmotnost se může lišit v závislosti na konfiguraci, výrobním postupu a metodě měření.
3.Data pocházejí z laboratoře HONOR.
4.Obrazovka HONOR 50 má zaoblené hrany. Při měření podle standardního obdélníku je úhlopříčka obrazovky 6.57 palců.
5.Na různých aplikačních rozhraních a herních obrazovkách se obnovovací frekvence obrazovky a dotyková vzorkovací frekvence mohou mírně lišit. Převažují skutečné situace.



Multi-Video 
nahrávání

Šest multi-video režimů pro nahrávání (kombinace 3 kamer v jednom 
záběru): 
• Předo-zadní nahrávání
• Nahrávání se dvěma pohledy（přední /zadní）
• Nahrávání se dvěma pohledy（zadní/zadní）
• Obraz v obraze
• Fast-Motion nahrávání
• Slow-Motion nahrávání6

Procesor a paměť Qualcomm SnapdragonTM 778G 5G Chipset
Frekvence až 2.4GHz 
Octa-Core
Pokročilý 6nm výrobní proces firmy TSMC 
RAM+ROM:6GB+128GB /8GB+128GB/8GB+256GB 7

Senzor Senzor přiblížení
Senzor okolního světla
Digitální kompas
Gravitační senzor
Senzor otisků prstů

Baterie 4,300mAh8 (typická hodnota) baterie
66W drátové nabíjení HONOR SuperCharge9, nabije na 70% do 20 
minut10

Konektivita 802.11 a/b/g/n/ac/ax 
2.4G/5G Hz

Software Magic UI 4.2 (založené na Androidu 11)

Audio Stereo nahrávání audia pomocí TWS11
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6. Slow motion podporuje pouze scény fotografování s jednou přední nebo zadní kamerou. Souvislé nahrávání ve zrychleném a pomalém pohybu se týká přepínání mezi vysokou nebo pomalou rychlostí a 
standardní rychlostí. 
7. Dostupné interní úložiště může být menší, protože část interního úložiště je obsazeno softwarem.
8. Kapacita baterie HONOR 50 je typická hodnota a jmenovitá kapacita baterie je 4200 mAh. 
9. HONOR 50 podporuje maximální 66W kabelové nabíjení, je vyžadována 66W HONOR nabíječka a kabel. Skutečná rychlost nabíjení se může lišit v závislosti na podmínkách prostředí a dalších faktorech. 
10. Údaje o nabíjení pocházejí z výsledků testů laboratoří HONOR. Při teplotě 25℃ a relativní vlhkosti 45% až 80% slouží 66W nabíječka HONOR a originální nabíjecí kabel k nabíjení baterie od 3%, když je 
obrazovka vypnutá. Skutečné údaje o nabíjení se mohou lišit v závislosti na produktech, zvyklostech používání a faktorech prostředí. Převažuje skutečná hodnota.
11. Bezdrátové nahrávání podporují pouze některé TWS sluchátka. Některé typy TWS sluchátek nemusí být podporovány. Pro více informací kontaktujte zákaznickou podporu společnosti HONOR. 


