
* Všechny údaje týkající se nabíjení jsou hodnotami naměřenými v laboratoři. 
   Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách.
** Balení neobsahuje kabel pro reverzní nabíjení.
*** UFS 2.2 je dostupné pouze pro variantu 4 GB + 128 GB

POCO M3

Obrovská výdrž baterie pro provoz bez kompromisů
Díky baterii s nejvyšší kapacitou ve své třídě je POCO M3 ideálním 
společníkem na každodenní prohlížení webu, posílání zpráv, streamování 
videí a hraní her. Masivní 6 000mAh akumulátor s vysokým počtem 
nabíjecích cyklů vydrží v případě lehkého provozu až pět dní, zatímco 
při náročnějším provozu vám dodá dostatek výkonu na necelé tři. 
V případě opravdu náročného provozu pak baterie vydrží den a půl*. 
Baterie telefonu POCO M3 byla navržena tak, aby snášela vysoké teploty 
a zvládla až 2,5 roku* provozu bez citelné ztráty výkonu. Kromě toho 
můžete počítat také s nabíjecím adaptérem 22,5 W, jenž je součástí 
balení, stejně jako s rychlonabíjením 18 W a reverzním drátovým 
nabíjením**.

Trojnásobný fotoaparát s rozlišením 48 Mpx a dechberoucím 
nočním režimem
Na svou mimořádně příznivou cenovku se POCO M3 může pyšnit velmi 
schopným fotoaparátem, jehož hlavní senzor snímá v rozlišení 48 Mpx. 
Kromě toho telefon obsahuje také 2Mpx makro objektiv spolu s 2Mpx 
hloubkovým objektivem, se kterými si budete moci užít nespočet 
vzrušujících fotografických režimů. Díky univerzálnosti fotografického 
modulu využívajícího umělou inteligenci s telefonem POCO M3
spolehlivě zachytíte všechny výjimečné okamžiky vašeho života.

Překvapivá porce zábavy
S dvojicí úchvatných reproduktorů nabízí nový POCO M3 špičkový 
zvukový projev prostřednictvím vysoce kvalitní audio výbavy. Velký 
1080P FHD+ displej s úhlopříčkou 6,53“ poskytuje mimořádně kvalitní 
obraz, který je zárukou mnoha výjimečných zážitků ze sledování vašeho 
oblíbeného obsahu. Díky ultra vysokému rozlišení 2 340 × 1 080 vám 
neunikne jediný detail.

Vysokokapacitní 6 000mAh baterie s dlouhou životností
Rychlonabíjení až 18 W

Qualcomm® Snapdragon® 662
11nm energeticky úsporný procesor

6,53“ FHD+ displej s kapkovitým výřezem
Dvojice reproduktorů

Trojnásobný 48Mpx fotoaparát s AI
Dechberoucí Noční režim

6,53“

DISPLEJ A DESIGN
• 6,53“ FHD+ displej s kapkovitým výřezem

- Kontrast: 1 500:1
- Jas: 400 nitů (typ.)
- Nastavitelná teplota barev
- Režim Sunlight, standardní režim, režim pro čtení 2.0
- Certifikace TÜV Rheinland Low Blue Light
- Certifikace L1 Widevine

• Corning® Gorilla® Glass 5 vepředu
• Kryt s povrchem zabraňujícím ulpívání otisků prstů
• Barevné varianty: Modrá, Žlutá, Černá
• Rozměry: 162,3 mm × 77,3 mm × 9,6 mm
• Hmotnost: 198 g

BATERIE A NABÍJENÍ
• Kapacita 6 000 mAh (typ.)
• Rychlonabíjení až 18 W
• Nabíjecí adaptér 22,5 W v balení
• USB-C
• Reverzní drátové nabíjení**

FOTOAPARÁT
• Trojnásobný zadní AI fotoaparát s rozlišením 48 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx

- 48Mpx hlavní objektiv:
- Velikost snímače 1/2“
- Technologie 1,6 µm Super Pixel 4v1, velikost pixelů 0,8 µm
-  Clona f/1,79, 6P objektiv, automatické ostření

- 2Mpx makro objektiv:
-  Velikost pixelů 1,75 µm, clona f/2,4, FF

- 2Mpx hloubkový snímač:
-  Velikost pixelů 1,75 µm, clona f/2,4

• Přední fotoaparát s rozlišením 8 Mpx
- Velikost pixelů 1,12 µm, clona f/2,05

• Noční režim, Filmový rámeček, Časosběrné snímky,
    Slow motion video při 120 fps

VÝKON
• Qualcomm® Snapdragon® 662

- 11nm energeticky úsporný výrobní proces
- Qualcomm® Kryo™ 260, osmijádrový procesor, frekvence až 2,0 GHz
- Grafický procesor Qualcomm® Adreno™ 610
- Qualcomm® AI Engine 3. generace

• RAM LPDDR4X + uložiště UFS 2.1/2.2***
- 4 GB + 64 GB, 4 GB + 128 GB

• MIUI 12 pro POCO založený na Androidu 10

ZVUK
• Dvojice reproduktorů
• Certifikace Hi-Res Audio
• Konektor na sluchátka 3,5 mm

KONEKTIVITA
• Duální SIM + 1 microSD

- Uložiště rozšiřitelné až na 512 GB
• Síťová pásma

- 2G: GSM: B2/3/5/8
- 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8
- 4G: TDD-LTE: B38/40/41 (2535–2655 MHz)
- 4G: FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/20/28

• Bezdrátová síť
-  Wi-Fi 2.4 GHz/5 GHz

• Bluetooth 5.0
• IR Blaster
• FM rádio (se sluchátky)

ZABEZPEČENÍ
• Boční snímač otisků prstů
• AI odemykání obličejem


