
Redmi 10
O úroveň výš

Displej a design

•   6,5“ FHD+ Dot Display
–   Rozlišení 2 400 × 1 080
–   90Hz obnovovací frekvence 
      s AdaptiveSync displejem (45/60/90 Hz)
–   Režim Čtení 3.0, Sunlight displej

•   Rozměry: 161,95 × 75,53 × 8,92 mm
•   Hmotnost: 181 g
•   Barvy: Carbon Gray, Pebble White, Sea Blue

50Mpx čtyřnásobný fotoaparát s AI

Duální reproduktory

90Hz 6,5“ FHD+ DotDisplay

AdaptiveSync displej

Vysoce výkonný MediaTek Helio G88

Osmijádrový procesor, až 2,0 GHz

5000mAh (typ) vysokokapacitní baterie

Podpora 18W rychlého nabíjení

Baterie a nabíjení

•   Kapacita baterie 5 000 mAh (typ)
•   18W rychlé nabíjení, 9W reverzní drátové nabíjení¹
•   22,5W nabíječka s USB-C portem součástí balení

Fotoaparát

•   50Mpx čtyřnásobný zadní fotoaparát s AI
–  50Mpx hlavní fotoaparát
     f/1,8
–  8Mpx ultra širokoúhlý fotoaparát
     FOV 120°, f/2,2
–  2Mpx makro fotoaparát
     f/2,4
–  2Mpx senzor hloubky
     f/2,4

•   Přední fotoaparát
–  8Mpx přední fotoaparát
     f/2,0

Výkon

•   MediaTek Helio G88
–  12nm výrobní technologie
–  Osmijádrové CPU
     2× Arm Cortex-A75 @ až 2,0 GHz
     6× Arm Cortex-A55 @ až 1,8 GHz
–  Mali-G52 MC2

•   4 GB + 64 GB; 4 GB + 128 GB; 6 GB + 128 GB
•   Úložiště rozšiřitelné až do 512 GB pomocí microSD 

Konektivita

•   Duální SIM
•   Síťová pásma³:

–  2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz
–  3G: WCDMA: B1/2/4/5/8
–  4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28/32/66
–  4G: LTE TDD: B38/40/41

•   Bezdrátové sítě:
–  2,4GHz / 5GHz WiFi; Bluetooth 5.1; IR Blaster; 
     FM rádio (se sluchátky)

•   Podpora NFC4

Audio

•   Duální reproduktory; 3,5mm konektor sluchátek

Bezpečnost

•   Boční snímač otisků prstů; AI Face Unlock

Bezproblémové fotografování díky čtyřnásobnému 50Mpx fotoaparátu a galerii
Redmi 10 představuje první 50Mpx fotoaparát této série, díky čemuž může špičkové 
fotografie ve vysokém rozlišení pořizovat opravdu každý. Telefon disponuje sestavou čtyř 
fotoaparátů s AI, včetně 50Mpx hlavního fotoaparátu, 8Mpx ultra širokoúhlého 
fotoaparátu, 2Mpx makro fotoaparátu a 2Mpx hloubkového senzoru. Kromě toho nabízí 
také řadu různých, snadno dostupných filtrů, se kterými dokážete vytvořit senzační 
a kreativní fotografie i videa. Co víc, přední kamera Redmi 10 s rozlišením 8 Mpx dokáže 
pořizovat panoramatická selfie a spojí tak vaše selfie s krásami okolního prostředí.

Plynulé a pohodlné sledování díky 90Hz displeji s rozlišením 1080p
Redmi 10, který se chlubí 90Hz obnovovací frekvencí displeje, zlepší váš zážitek ze 
sledování – je totiž jedním z nejdostupnějších chytrých telefonů ve své třídě s tak vysokou 
obnovovací frekvencí. Spolu s 6,5palcovým FHD+ DotDisplay displejem s rozlišením 
1080p si užijete každodenní plynulé používání obrazovky. Aby toho nebylo málo, Redmi 10 
je vybaven technologií AdaptiveSync, která optimalizuje obnovovací frekvenci v závislosti 
na prohlíženém obsahu, snižuje spotřebu energie a prodlužuje životnost baterie. Pokud 
rádi čtete, režim Čtení 3.0 přepne displej na téměř papírovou texturu, což účinně sníží 
namáhání očí.

Vynikající a prvotřídní design v elegantním a lehkém těle
Redmi 10 vylepšuje design řady Redmi o nádhernější a prémiovější vzhled tím, že stylově 
a elegantně využívá design sestavy fotoaparátů se stříbrným rámem. Redmi 10 se 
pohodlně drží díky svému 8,92 mm tenkému a 181 g lehkému tělu, ve kterém se skrývá 
velká baterie o kapacitě 5 000 mAh. Telefon je dodáván ve třech barevných odstínech, 
přičemž varianty Carbon Grey a Pebble White mají design s matným povrchem, který 
odolává nejen otiskům prstů, ale také vytváří hladkou texturu a luxusní pocit, zatímco 
barevná varianta Sea Blue přichází s lesklým povrchem, který vypadá živě, duhově a jistě 
upoutá vaši pozornost.

Výkonný procesor MediaTek Helio G88 a baterie o kapacitě 5 000 mAh
Redmi 10 je prvním chytrým telefonem uvedeným na trh s nejnovějším procesorem 
MediaTek Helio G88. Díky široké škále vylepšení platformy umožňuje MediaTek Helio G88 
zařízení běžet na vyšší frekvenci GPU a vyšší obnovovací frekvenci, což zaručuje lepší 
zábavu. Vylepšený procesor Image Signal zachycuje fotografie s ostřejšími a jasnějšími 
detaily. Díky velkokapacitní baterii s kapacitou 5 000 mAh vám Redmi 10 vydrží dva dny¹ 
na jedno nabití a zároveň nabízí 18W rychlé nabíjení, 9W reverzní kabelové nabíjení² 
a 22,5W nabíječku, která je součástí balení a se kterou nebudete zbytečně ztrácet čas 
během nabíjení. Redmi 10 navíc přichází s MIUI 12.5 a nabízí pohlcující zvukový zážitek 
díky sestavě dvou reproduktorů.

1. Výsledky z interní laboratoře založené na mírném používání, skutečné výsledky se mohou lišit.
2. OTG kabel není součástí dodávky.
3. Pásma podporovaná zařízením se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
4. Dostupnost se liší podle trhu.


