
 
 

 

Maximalizujte svou zábavu ve všech aspektech svého života

Maximalizujte svou zábavu díky 64Mpx trojitému fotoaparátu, 
se kterým zachytíte každý vzrušující okamžik

Maximalizujte svou zábavu s AMOLED DotDisplay 
s obnovovací frekvencí 90 Hz pro radost na dosah ruky

Výkon

•   5000mAh (typ) baterie
•   33W Pro rychlé nabíjení
•   33W nabíječka v balení

•   Rozměry: 159,87 × 73,87 × 8,09 mm
•   Hmotnost: 179,5 g  
•   Boční snímač otisků prstů
•   Dostupné barvy: Power Black, Cool Blue, POCO Yellow

•   Bluetooth 5.0
•   Wi-Fi Protocol: 802.11a/b/g/n/ac
•   Dual SIM, duální pohotovostní režim
•   Síťová pásma6:  

•   Technologie LiquidCool 1.0 Plus

Fotoaparát

 

Baterie a nabíjení

Zadní fotoaparát

Přední fotoaparát

   •   64Mpx hlavní fotoaparát
       - f/1,8
       - 1,4μm pixel (4 v 1)

•   MediaTek Helio G96

•   LPDDR4X RAM, úložiště UFS 2.2
•   6 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB
•   Rozšiřitelné úložiště až 1 TB 
•   MIUI 13 pro POCO

       -  Osmijádrové CPU, až 2,05 GHz
       -  ARM Mali-G57 MC2 GPU

       -  2G: GSM: Pásmo 2/3/5/8
       -  3G: WCDMA: Pásmo 1/2/4/5/8
       -  4G: LTE FDD: Pásmo 1/2/3/4/5/7/8/20/28
       -  4G: LTE TDD: Pásmo 38/40/41(2535 Mhz-2655 Mhz)

   •   8Mpx ultra širokoúhlý fotoaparát
       - f/2,2
       - FOV 118°  

   •   2Mpx makro fotoaparát
       -  f/2,4

   •   16Mpx přední fotoaparát
       -  f/2,4

Displej

•   6,43" FHD+ AMOLED DotDisplay
•   2400 × 1080 FHD+ 
•   Rozsah barev: DCI-P3
•   Kontrastní poměr: 4 500 000:1
•   Jas: 700 nitů (HBM) / 1000 nitů (maximální)
•   Obnovovací frekvence: až 90 Hz
•   Vzorkovací dotyková frekvence: až 180 Hz
•   Corning® Gorilla® Glass 3
•   Sunlight displej a režim Reading 3.0
•   SGS Eye Care Display a SGS Seamless Display

Design 

Konektivita

Chladící systém

•   Lineární motor osy Z
•   Duální reproduktory
•   3,5mm konektor sluchátek s certifikací Hi-Res audio
•   IR Blaster
•   NFC
•   Ochrana proti stříkající vodě IP53   

Ostatní

 

1. Tloušťka se může mezi různými barevnými variantami mírně lišit.
2. Typická hodnota je 5000 mAh. Na základě výsledků testů z interních laboratoří. Skutečná životnost baterie se může lišit.
3. Testováno interními laboratořemi. Skutečné výsledky se mohou lišit.
4. Skutečná podpora a kompatibilita paměťových karet se může u různých výrobců lišit.
5. Předpoklady výpočtů: jeden MP3 = 4 MB, jeden obrázek = 2 MB a jeden film = 2 GB.
6. Připojení 4G se může lišit v závislosti na regionální dostupnosti a podpoře místního operátora.

90Hz FHD+ AMOLED
  DotDisplay, Duální reproduktory

64Mpx trojitý fotoaparát s vysokým rozlišením
Ultra širokoúhlý a makro objektiv

33W Pro rychlé nabíjení
5000mAh (typ) baterie

Vysoce výkonný MediaTek Helio G96
  Technologie LiquidCool 1.0 Plus

POCO M4 Pro využívá 6,43” AMOLED displej s obnovovací frekvencí 90 Hz a vzorkovací 
dotykovou frekvencí 180 Hz, které poskytují výrazně plynulý obraz. Je to poprvé, co POCO série M 
používá AMOLED displej, který je dále posílen podporou širokého barevného gamutu DCI-P3 
a maximálním jasem 1000 nitů. Displej je certifikován společností SGS jako „Eye Care Display“ 
a „Seamless Display“ a umožňuje, aby byla obrazovka automaticky čitelná i v jasném prostředí. 
V režimu Reading 3.0 se displej přepne na vyšší teplotu barev, aby se snížilo namáhání očí, a na 
pozadí textu přidá texturu papíru, aby vás čtení maximálně bavilo. To vše na AMOLED displeji 
s rozlišením 2 400 × 1 800 FHD+, takže procházení sociálních sítí a hraní her nebude připomínat 
nemotorné šťouchání do obrazovky, ale umocní váš pohlcující zážitek.

POCO M4 Pro je vybaven trojitou sestavou fotoaparátu – 64Mpx hlavní fotoaparát doplněný 
8Mpx ultra širokoúhlým fotoaparátem a makro fotoaparátem. Jde také vůbec o první 64Mpx 
fotoaparát v zařízeních řady POCO M. Pořizováním ostřejších fotografií pomocí hlavního 
fotoaparátu si přiblížíte každý detail a objevíte více zábavy. Makrokamera zachytí velkolepé 
záběry velkého mikrosvěta a maximalizuje vaše vidění na blízko. 8Mpx ultra širokoúhlý 
fotoaparát rozšíří zorné pole na 118° a pojme tak do perspektivy vše, co chcete. Trojitý 
fotoaparát také nabízí několik režimů pro vaši vizuální zábavu, včetně zpomaleného videa, 
časosběrného videa a nočního režimu. Telefon je na přední straně vybaven 16Mpx 
fotoaparátem, který zachytí vaše nejlepší já.

Coby nejlehčí chytrý telefon POCO váží POCO M4 Pro pouze 179,5 g a jeho tloušťka je 8,09 mm1. 
I přes lehčí tělo však poskytuje větší všestrannost, je vybaven 5000mAh (typ) baterií, 33W Pro 
rychlým nabíjením a procesorem MediaTek Helio G96. Díky masivní 5000mAh (typ) baterii2 
a výdrži až 2 dny s vámi udrží krok i během rušných dnů. Díky rychlému 33W Pro nabíjení  lze 
POCO M4 Pro nabít na 100 % za přibližně 1 hodinu3. POCO M4 Pro má bezpochyby veškerý 
výkon, který potřebujete pro vaší zábavu, díky bleskově rychlému 2,05 GHz osmijádrovému 
CPU a ARM Mali-G57 MC2 GPU. Pokud by vám 8 GB RAM nestačilo, technologie Dynamic RAM 
Expansion Technology umožní přenést další 3 GB z 256 GB ROM úložiště. Na až 1TB rozšiřitelné 
úložiště4 můžete uložit až 500 filmů, 250 000 skladeb a 500 000 obrázků pro nekonečnou 
zábavu5. Telefon přichází také s duálními reproduktory, lineárním motorem v ose Z a MIUI 13 
s novými funkcemi. Na výběr je ze tří klasických barev: Power Black, Cool Blue a POCO Yellow.

POCO M4 Pro


