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Chỉ vài ngày trước đây, OPPO đã ra mắt công nghệ zoom quang 10x dành cho smartphone tại MWC 2019. mẫu template thiết kế bởi

Hòa Trần Tại sự kiện này, hãng đã trưng bày 1 nguyên mẫu smartphone áp dụng công nghệ camera này, tuy nhiên nó đã bị che khuất

trong 1 bộ ốp bảo vệ mẫu template thiết kế bởi Hòa Trần.

Tin vui là bây giờ, một render được cho là smartphone OPPO zoom quang 10x đã được chia sẻ trên trang mạng xã hội Weibo Trung

Quốc.

Mặc dù chưa rõ tên gọi của máy nhưng hình ảnh đã cho thấy rõ cả mặt trước và mặt sau của smartphone mới. mẫu template thiết kế

bởi Hòa Trần Ở mặt sau, máy có 3 camera và được đặt theo mẫu template thiết kế bởi Hòa Trần chiều dọc, bên dưới là đèn flash LED

khá nhỏ gọn. Bộ camera này mẫu template thiết kế bởi Hòa Trần được cho là bao gồm 1 cảm biến chính 48MP, 1 cảm biến góc rộng

120 độ và 1 ống kính tele. Trong hình ảnh, mặt sau của máy bóng bẩy, vì vậy dự kiến mặt sau sẽ được phủ kính.

Ở mặt trước, máy có màn hình tràn cạnh và notch tai thỏ giống với iPhone X. Nguồn tin cho rằng trong phần tai thỏ, ngoài mẫu

template thiết kế bởi Hòa Trần camera selfie thì còn có cả module 3D ToF nhận dạng khuôn mặt, loa thoại và cảm biến khác.

Tại MWC 2019, OPPO cho biết mẫu template thiết kế bởi Hòa Trần hãng sẽ trình làng smartphone hỗ trợ zoom quang 10x vào quý

2/2019. Vì vậy vẫn còn quá sớm để khẳng định rằng render trên sẽ là phiên bản cuối cùng.
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