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Displej 
• 6.67" FHD+ AMOLED DotDisplej 
• Rozlišení: 2400 x 1080 
• Obnovovací frekvence: až 120Hz 
• Vzorkovací frekvence dotyku: až 240Hz 
• Jas: 700 nitů (HBM), 1200 nitů(vrchol) 
• Kontrastní poměr: 4,500,000:1 
• Corning® Gorilla® Glass 3 
• DCI-P3 široký barevný gamut 

 
 

Výkon 
• Snapdragon® 695 

- TSMC 6nm výrobní proces 
- CPU: Octa-core CPU, až 2.2GHz 
- GPU: Qualcomm® Adreno™ 619 
- LPDDR4X + UFS 2.2 
- 6GB + 128GB, 8GB + 256GB 
- Podporuje rozšiřitelné úložiště až 1TB4 

 
 

Baterie & Nabíjení 
• 5000mAh (typ) baterie 
• 33W rychlé nabíjení & 33W nabíječka v balení 

 
 
 

120Hz FHD+ AMOLED DotDisplej 
NFC povoleno, 3,5 mm konektor pro 

sluchátka 
 
 
 
 
 
 

33W rychlé nabíjení 
5000mAh (typ) baterie 

 
Snapdragon® 695 processor 

Pokročilý 6nm process 

 
 
 
 
 

48MP AI trojitý fotoaparát 
Ultra širokoúhlé a makro objektivy

Fotoaparát 
Hlavní fotoaparát 
• 48MP trojitý fotoaparát 

- clona: f/1.8 
• 8MP ultraširokoúhlý fotoaparát 

- FOV 118° 
• 2MP makro fotoaparát 

- clona: f/2.4 
Přední fotoaparát 

13MP přední 
fotoaparát 

- clona: f/2.45 
 

Skvělý obraz se správným displejem 

POCO X5 5G se může pochlubit 6,67palcovým AMOLED DotDisplayem a nabízí obnovovací frekvenci 
120 Hz, která zaručuje plynulý zážitek při procházení nebo hraní her. POCO X5 5G podporuje široký 

barevný gamut DCI-P3 a přináší živé, přesné barvy a věrný obraz při prohlížení fotografií a videa. S 
rozlišením 2400 x 1080 FHD+ a kontrastním poměrem 4 500 000:1 je super tenký AMOLED displej 

nedílnou součástí lehkého smartphonu, který je tenký pouze 7,98 mm a váží pouhých 189 g1. 
Vynikající obrazovka byla certifikována jako SGS Eye Care Display a Seamless Pro Display, která nabízí 

důkladnou ochranu očí pro dlouhé hodiny používání. 
 
 

Úžasný výkon se správnou čipovou sadou a technologií rychlého nabíjení 
POCO X5 5G, který splňuje očekávání technických fanoušků a neustále zlepšuje výkon, je vybaven 
čipovou sadou Snapdragon® 695 s pokročilou procesní technologií TSMC 6nm. Zařízení nabízí 
technologii Dynamic RAM Expansion Technology 3.0 a až 256 GB interního úložiště2, což umožňuje 
plynulejší uživatelský zážitek s více aplikacemi spuštěnými na pozadí. Baterie POCO X5 5G je 
multitaskingový smartphone s kapacitou 5000 mAh dává mu sílu nabídnout tu správnou dobu pro 
zábavu. Rozlučte se s úzkostí z baterie – 33W rychlonabíječka, která dokáže vybitou baterii nabít zpět 

na 100 % za přibližně 68 minut3. 

 

Ohromující snímky, které zachytí vše pomocí správných fotoaparátů 
Kamerový systém POCO X5 5G je nabitý dynamickými funkcemi, které usnadňují pořizování vzrušujících 
stylových snímků, ať jste kdekoli. Hlavní fotoaparát s rozlišením 48 MP nabízí nekonečné možnosti pro 
vytváření živých fotografií a videí. S 12 filtry, které se přizpůsobí vaší náladě, je POCO X5 5G vše, co je 
potřeba k tomu, abyste využili každý okamžik pro dobrodružného milovníka technologií Gen-Z. 
 
 
1. Údaje poskytnuté interními laboratořemi. Metody průmyslového měření se mohou lišit, a proto se skutečné výsledky mohou lišit. 

2. Skutečná podpora a kompatibilita paměťových karet se může u různých výrobců lišit. 

3. Data jsou založena na interním testování s novou funkcí, která bude prostřednictvím OTA aktualizována pro koncové uživatele. Skutečné výsledky se mohou lišit. 

4. Skutečná podpora a kompatibilita paměťových karet se může u různých výrobců lišit. 

5. Připojení 5G se může lišit v závislosti na regionální dostupnosti a podpoře místního operátora. 

6. Funkce se mohou na některých trzích lišit. 

 
Design 
• Rozměry: 165.88mm x 76.21mm x 7.98mm 
• Váha: 189g 
• Dostupné barvy: Zelená, modrá, černá 

 
 
 

Konektivita 
• SIM 1 + Hybrid (SIM nebo MicroSD) 
• Podpora 5G/4G/3G/2G 

- 5G 5: Sub6G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 
- 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28/66 

(UL: 1710-1780, DL: 2110-2180) 
- 4G: LTE TDD: B38/40/41 
- 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 
- 2G: GSM: 850/900/1800/1900MHz 

• Bezdrátové sítě 
- Bluetooth 5.1 
- Wi-Fi Protocol: 802.11a/b/g/n/ac 

 
 
  Ostatní 

• IR Blaster 
• Podpora NFC 6 

• Boční snímač otisků prstů 
• AI Odemknutí obličejem 
• 3.5mm sluchátkový jack 
• MIUI 13 pro  POCO 


