
Procesor
  Qualcomm   Snapdragon™ 888 
     5nm energeticky účinný  
     výrobní proces      
     Osmijádrový design
     Modem X60 pro bleskurychlé   
     připojení 5G ***
  LPDDR5 RAM + úložiště UFS 3.1
     8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB,       
    12 GB + 256 GB
  Technologie chlazení výparníku 
  Lineární vibrační motor osy X

Fotoaparát
108Mpx širokoúhlý fotoaparát

f/1,75, 7P objektiv
2,1µm 9 v 1 Super Pixel
8K záznam
HDR10+ záznam

  8Mpx ultra širokoúhlý fotoaparát
          120º FOV, f/2,2
  5Mpx telemakro fotoaparát
          f/2,4, 3-7cm Auto Focus   
  Noční režim 

Noční režim s Al
  Duální nativní ISO 
  Noční selfie režim

Nabíjení
  120W Xiaomi HyperCharge      
  5 000 mAh (typ)**
  120W nabíječka součástí balení

Displej a design
  120Hz 6,67" plochý AMOLED DotDisplay

Dotyková vzorkovací frekvence až 480Hz 
Poměr stran: 20:9
FHD+, 2 400 × 1 080
TrueColor
Přes 1 miliardu barev
Jas: HBM 800 nitů (typ), 1 000 nitů 
maximální jas (typ)
Kontrastní poměr: 5 000 000:1 (typ) 
120Hz AdaptiveSync 
HDR10+
Sunlight režim 3.0, režim Čtení 3.0 
360° senzor okolního světla
MEMC

  Rozměry: 204 g, 164,1 × 76,9 × 8,8 mm

Audio

Konektivita
   Typ-C
   Duální SIM, duální 5G pohotovostní režim***
   Podpora NFC
   Bluetooth 5.2
   Pásma:

5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/
 n40/n41/n66/n77/n78
4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/
 17/18/19/20/26/28/32/66
LTE TDD: B38/40/41/42
3G:WCDMA: 1/2/4/5/8/19

   Wi-Fi 6

   Vyhrazené duální reproduktory
   SOUND BY Harman Kardon
   Dolby Atmos®

  Corning® Gorilla® Glass Victus™ vpředu   
  Barvy: Meteorite Gray, Moonlight White    
  a Celestial Blue

®

Vysoce výkonný vlajkový model Qualcomm® Snapdragon™ 888
Xiaomi 11T Pro je navržen tak, aby podporoval vaši kreativitu díky nejmodernějším možnostem fotografování 
a vynikajícímu výkonu. Xiaomi 11T Pro se stane výkonným kreativním nástrojem vašeho arzenálu a je 
postaven na vlajkové mobilní platformě Qualcomm® Snapdragon™ 888, která nabízí pokročilé ISP možnosti, 
které podpoří i vaše nejdivočejší kreativní počiny.

Kromě kreativity zajišťuje 5nm energeticky účinný výrobní proces lepší výdrž baterie a současně nabízí 
výjimečný výkon při každodenních úkolech.

Špičkový fotoaparát s rozlišením 108 MP pro bezkonkurenční výkon
Xiaomi 11T Pro nadále staví na působivé řadě inovativních kamerových technologií Xiaomi. Díky sestavě tří 
fotoaparátů, která se skládá ze 108Mpx širokoúhlého, 2× telemakro a 120° ultra širokoúhlého fotoaparátu, 
máte v rukou filmový set. V kombinaci se silnými výpočetními schopnostmi AI, 4K HDR10+ záznamem a více 
než 1 miliardou barev, které Xiaomi 11T Pro umožňují optimalizovat poměr jasu, barev a kontrastu snímek po 
snímku, může kdokoli pořizovat záběry, kterými ohromí nejen své přátele, ale i příznivce na sociálních sítích.

Sadu nástrojů pro vytváření obsahu doplňuje Funkce Audio Zoom, která vám umožňuje přibližovat objekty 
opticky i zvukem, a pokročilý noční režim, který činí z chytrého telefonu kreativní nástroj pro jakoukoli denní 
i noční hodinu.

Vždy po ruce s ultra rychlým 120W Xiaomi HyperCharge
Nenechte si ujít dokonalý okamžik tím, že vašemu telefonu nečekaně dojde šťáva. 120W Xiaomi HyperCharge 
nabízí nejrychlejší rychlost nabíjení v oboru a telefon plně nabije na 100 % za ultrarychlých 17 minut*. Tato 
technologie rychlého nabíjení je navíc doplněna masivní dvoučlánkovou baterií s kapacitou 5 000 mAh*, což 
představuje nejlepší kombinaci baterie a nabíjecí technologie, kterou společnost Xiaomi dosud představila. 
Díky této inovativní bateriové technologii si užijete delší výdrž baterie a tu následně nabijete z nuly na 72 % za 
pouhých 10 minut ** a to vše bez přehřívání. Za pouhých 10 minut nabíjení získáte 11 hodin volání, 7 hodin 
přehrávání videa, 5 hodin navigace a 2 hodiny nahrávání video záznamu při rozlišení 1080p.

Pro větší klid je Xiaomi 11T Pro vybaven 34 bezpečnostními funkcemi nabíjení baterie, udrží si 80 % stavu 
baterie po 800 nabíjecích cyklech a také získal certifikaci TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System. Xiaomi 
11T Pro je navíc spolehlivý i v obtížných podmínkách a je schopen se nabíjet při teplotách až -10°C.

Plochý 120Hz AMOLED displej, který podpoří vaši kreativitu
Xiaomi 11T Pro se může pochlubit ohromujícím 6,67palcovým 120Hz AMOLED plochým displejem 
s technologií TrueColor, 1 miliardou barev a maximálním jasem 1 000 nitů, díky němuž obsah téměr prýští
z obrazovky v kinematografickém lesku. Kromě toho můžete očekávat plynulý obraz a extrémně rychlou 
odezvu, aniž by byla ohrožena výdrž baterie, díky 120Hz AdaptiveSync a až 480Hz dotykové vzorkovací 
frekvenci.

Ve skutečnosti má tento displej hodnocení A+ od společnosti DisplayMate, nezávislé a médii nejvíce 
důvěřované ratingové agentury. Aby bylo dosaženo špičkového hodnocení, displej Xiaomi 11T Pro prošel 
řadou přísných testů kvality, které splňují tucet různých kritérií. Displej telefonu Xiaomi 11T Pro je chráněn 
sklem Corning® Gorilla® Glass Victus™.

U kinematografického zážitku záleží samozřejmě také na zvuku - a vyhrazené duální reproduktory Xiaomi 11T 
Pro poskytují podporu SOUND BY Harman Kardon a Dolby Atmos®.

108Mpx fotoaparát 
profesionální kvality
Ultra širokoúhlý 
a telemakro objektiv

120W Xiaomi HyperCharge 
Baterie s kapacitou 5 000 mAh (typ) 
a dlouhou výdrží

120Hz AMOLED, 
podpora Dolby Vision®    
Duální reproduktory, 
SOUND BY Harman Kardon

Flagship Qualcomm ® 

Snapdragon™ 888 
Přední 5nm procesor 
s duálním 5G

Filmová magie

* Baterie je rozdělena na dvě 2500mAh buněčné struktury o celkové kapacitě 5000mAh.
** Data pocházejí z laboratoří Xiaomi.
*** Konektivita 5G se může lišit v závislosti na dostupnosti regionu a podpoře místního operátora.

Bezpečnost
 Boční Arc snímač otisků prstů




