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Trang chủ
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Sản phẩm 

Tin tức 

Chính sách

Liên hệ

Trang chủ  Sản phẩm  Samsung Galaxy S10+ (8 + 128GB)

Samsung Galaxy S10+ (8 + 128GB)
Mã sản phẩm: HT-S10E

 Nhận xét sản phẩm

22,990,000₫
Giá thị trường: 23,500,000₫

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG
ĐỂ GIÚP ĐỠ BẠN

Tiết kiệm: 510000đ

Tình trạng: Chưa cập nhật
Khuyến mại đặc biệt (SL có hạn)

Phiếu mua hàng Samsung 4 triệu.
Trả góp lãi suất 0% qua công ty tài chính và thẻ
tín dụng.

Để được hỗ trợ tốt nhất. Hãy gọi

Bảo hiểm rơi vỡ 1 năm.

0971539681

Ưu đãi phòng chờ hạng thương gia.
Giảm ngay 250.000đ cho đơn hàng từ 500.000đ

0

HOẶC

khi thanh toán qua ZaloPay cho khách hàng

Chat hỗ trợ trực tuyến

mới

CHAT VỚI CHÚNG TÔI

–

1

+

 MUA NGAY

Giảm ngay 250.000đ cho đơn hàng từ 500.000đ khi
thanh toán qua ZaloPay cho khách hàng mới.Click
xem thể lệ
Gọi điện để được tư vấn:

MÔ TẢ

0971539681
Thông số kỹ thuật

NHẬN XÉT SẢN PHẨM

Công nghệ màn Curved Dynamic AMOLED

Sức mạnh tuyệt đỉnh trong chiếc máy nhỏ gọn

hình :

Samsung Galaxy S10e là chiếc điện thoại cao cấp hiếm hoi có kích thước nhỏ gọn. Bạn sẽ được cầm trong tay một mẫu

Màu màn hình : 16 Triệu

smartphone vừa vặn trong lòng bàn tay nhưng mang trên mình sức mạnh đáng kinh ngạc. Bộ vi xử lý mạnh mẽ nhất thế giới
Android kết hợp cùng 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong cho phép bạn làm mọi thứ một cách mượt mà.

Chuẩn màn

Quad HD+

hình :
Độ phân giải

1440 x 3040 pixels

màn hình :
Màn hình :

6.4 inches
Xem cấu hình chi tiết

Bạn có thể thích
Samsung Galaxy S10+ (8 …


22,990,000₫ 23,500,000₫

Samsung Galaxy S10e


15,990,000₫ 17,000,000₫

Samsung Galaxy S9 Plus


21,990,000₫ 24,990,000₫

Samsung Galaxy S9


19,990,000₫

Nokia 6.1 Plus


5,990,000₫

Tỏa sáng ở mọi ánh nhìn
OPPO A3s có kiểu dáng hiện đại, hoàn thiện tuyệt vời với những đường bo cong liền lạc, cho cảm giác cầm nắm hoàn hảo trong lòng
bàn tay. Mặt lưng máy được thiết kế lấy cảm hứng từ ánh sáng, lấp lánh ở mọi góc nhìn và hai màu sắc vô cùng thời trang. Màu đỏ
tươi trẻ và máu tím cá tính sẽ là những lựa chọn dành cho bạn.

Camera kép
Camera kép trên OPPO A3s bao gồm hai cảm biến 13MP + 2MP, có khả năng chụp được những bức ảnh xóa phông tuyệt vời. Không
cần máy ảnh chuyên dụng, bạn chỉ cần đưa OPPO A3s lên và ấn chụp, mẫu template được thiết kế bởi Hòa Trần chủ thể sẽ xuất hiện
rạng rỡ với hậu cảnh làm mờ đầy ấn tượng.

Camera selfie làm đẹp AI Beauty 2.0
Có thể nói camera selfie 8MP của OPPO A3s là một “chuyên gia trang điểm” dành cho bạn. Trí thông minh nhân tạo AI có thể nhận
diện các đặc điểm nổi bật của bạn và làm đẹp riêng biệt cho từng người. mẫu template được thiết kế bởi Hòa Trần Mỗi người sẽ có
một cách làm đẹp khác nhau để ai cũng luôn tỏa sáng rạng rỡ theo phong cách riêng.

Sức mạnh từ vi xử lý Snapdragon 8 nhân 14nm
OPPO A3s được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 450. Đây là một con chip 64-bit, 8 nhân và đặc biệt được sản xuất trên tiến trình
14nm. Việc sản xuất trên tiến trình 14nm giúp cho Snapdragon 450 vừa mạnh mẽ, vừa tiết kiệm điện năng hơn, đảm bảo cho máy
luôn chạy mượt mà mẫu template được thiết kế bởi Hòa Trần.
Viên pin cực khủng 4230 mAh
OPPO A3s mang trên mình viên pin có dung lượng lơn hiếm thấy trên thị trường hiện nay. Với dung lượng lên tới 4230 mAh, OPPO
A3s có thể sử dụng thoải mái trong hai ngày. Dù bạn làm gì đi chăng nữa, sẽ không phải lo hết pin trên OPPO A3s mẫu template
được thiết kế bởi Hòa Trần.
Mở khóa khuôn mặt cực nhanh
Không cần những mật khẩu dài dòng, chỉ cần đưa chiếc OPPO A3s của bạn lên, máy sẽ tự động nhận diện khuôn mặt chủ nhân và
mở khóa máy ngay lập tức. Phương thức bảo mật này rất an toàn và tiện lợi.
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Phương thức thanh toán



Kết nối với chúng tôi

Đăng ký nhận tin
Nhận thông tin sản phẩm mới nhất, tin khuyến mãi và
nhiều hơn nữa.

Email của bạn
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