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• MediaTek Dimensity 700

   - GPU: ARM Mali-G57 MC2

   - 4GB+64GB, 4GB+128GB, 6GB+128GB

   - f/1.8

   - f/2.4

 

   - AdaptiveSync: 30/50/60/90Hz

• Corning®  Gorilla®  Glass 3 front

 

• Dual SIM + MicroSD

   2G: GSM: 850 900 1800 1900MHz

   3G: WCDMA: B1/2/4/5/8

   4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66

   4G: LTE TDD: B38/40/41

   5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78

• Wi-Fi Protocol: 802.11a/b/g/n/ac

• Bluetooth 5.1

• NFC
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Corning® Gorilla® Glass

O úroveň výš s 5G!

Úžasný noční mód

MediaTek Dimensity 700 s 5G
7nm úsporný procesor

90Hz FHD+ AdaptiveSync displej

5 000mAh (typ) vysokokapacitní baterie
Podpora 18W rychlého nabíjení

Výkon

   - 7nm výrobní proces
   - Osmijádrové CPU, až 2,0 GHz

   - Úložiště rozšiřitelné až na 512 GB

• LPDDR4X RAM + UFS 2.2 úložiště

• MIUI 13, založené na Androidu 12 

Zadní fotoaparát

• 50MP hlavní fotoaparát

• 2MP hloubkový fotoaparát

50MP+2MP duální fotoaparát

Přední fotoaparát

   - f/2.2
• 5MP přední fotoaparát

Displej a design
• 6.58" FHD+ Drop DotDisplej
   - Obnovovací frekvence: až 90Hz

   - Rozlišení: 2408x1080
   - Sunlight displej, režim Čtení 3.0
• Dostupné barvy: Graphite Gray, Chrome Silver, Aurora Green
• Rozměry: 163.99 x 76.09 x 8.9 mm
• Hmotnost: 200g

Baterie a nabíjení
• 5,000mAh (typ) baterie
• 18W rychlé nabíjení
• 22.5W nabíječka v balení
• USB-C

• 3.5mm konektor sluchátek
• Hi-Res Audio certifikát

Audio

Bezpečnost
• Boční snímač otisků prstů
• AI Face Unlock

Konektivita

• Pásma:
• Podpora dual 5G SIM standby

• Podpora FM radia

Budoucí konektivita s MediaTek Dimensity 700

Redmi 10 5G je poháněn procesorem MediaTek Dimensity 700 s osmijádrovým 
procesorem nabízejícím maximální takt až 2,2 GHz a podporou duální 5G SIM pro 
zajištění efektivního výkonu a také perspektivní konektivitu. Díky úložišti UFS 2.2 
přináší Redmi 10 5G vyšší rychlost zápisu, což znamená rychlejší instalaci a načítání 
všech vašich oblíbených aplikací.

Fotografie ve vysokém rozlišení s 50MP hlavním fotoaparátem

Redmi 10 5G přichází s 50MP hlavním fotoaparátem s vysokým rozlišením pro pořizování 
vysoce kvalitních fotografií a videí a také 2MP hloubkovým fotoaparátem, který pomáhá 
dosáhnout přirozeného efektu rozostření pozadí při fotografování portrétů. Zařízení je také 
dodáváno s nočním režimem, který osvětlí vaše fotografie více detaily za špatných 
světelných podmínek, a také s filmovým rámečkem pro vytvoření filmového efektu pro 
vaše fotografie a videa. 

Displej 90Hz FHD+ AdaptiveSync zabalený do trendy plochého těla

Redmi 10 5G je vybaven 6,58" Dot Drop displejem s obnovovací frekvencí displeje 90 Hz 
a je vybaven technologií AdaptiveSync, která optimalizuje obnovovací frekvenci na 
základě prohlíženého obsahu, čímž snižuje spotřebu energie a prodlužuje výdrž baterie. 
Krásný displej je zabalen do těla s trendy plochým designem a je dobře chráněna díky 
sklu Corning® Gorilla® Glass.

Dlouhá výdrž baterie s 18W rychlým nabíjením

Redmi 10 5G, vybavený velkou 5 000mAh baterií, poskytuje dostatek energie, aby vám 
vydržel celý den. To znamená 189 hodin přehrávání hudby nebo 22 hodin přehrávání videa, 
což vám umožní strávit více času soustředěním se na věci, které vás baví.1 Díky 18W 
rychlému nabíjení a 22,5W integrované nabíječce vám Redmi 10 5G pomůže plout vaším 
dnem s méně času stráveným připojeni k zásuvce. 

Údaje z laboratoří Xiaomi.

Frekvence podporované zařízením se mohou lišit v závislosti na regionu.
Dostupnost se liší podle trhu.

50Mpx fotoaparát vysokým rozlišením




