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Also known as Motorola P50 for China Network Technology GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Europe 4G bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 28, 66 - USA 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 - Europe
Speed HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps Launch Announced 2019, May 15 Status Available. Released 2019, June 20 Body Dimensions 160.1 x 71.2 x 8.7 mm (6.30 x 2.80 x 0.34 in) Weight 180 g (6.35 oz) Build Glass front (Gorilla Glass), glass back, plastic frame SIM Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual
stand-by) Water-repellent coating Display Type IPS LCD Size 6.3 inches, 94.0 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) Resolution 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio (~432 ppi density) Protection Corning Gorilla Glass (unspecified version) Platform OS Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11 Chipset Exynos 9609 (10 nm) CPU Octa-core (4x2.2 GHz CortexA73 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) GPU Mali-G72 MP3 Main Camera Dual 48 MP, f/1.7, (wide), 1/2.0", 0.8Âµm, PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (depth) Features Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps Selfie camera Single 25 MP, f/2.0, 0.9Âµm Video 1080p@30fps Sound Loudspeaker Yes 3.5mm jack Yes Comms WLAN Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE, EDR GPS Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS NFC Yes Radio FM radio USB USB Type-C 2.0, USB On-The-Go Features Sensors Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass Battery Type Li-Po 3500 mAh, non-removable Charging Fast
charging 15W Misc Colors Bronze gradient, Sapphire gradient Models XT1970-1, XT1970-2 SAR 0.34 W/kg (head)
1.45 W/kg (body)
Price About 350 EUR Disclaimer. We can not guarantee that the information on this page is 100% correct. Read more Review360° view Pictures Compare Opinions Motorola One Vision được Motorola cho ra mắt
tháng 9 /2019 là chiếc smartphone cao cấpy có thiết kế khá đẹp mắt và có thông số kỹ thuật được đánh giá cao.One Vision có kích thước là 160.1 x 71.2 x 8.7 mm, nặng 181 g, sở hữu màn hình 6.3 inch 2.520 x 1.080 pixels (Full HD+) với tỷ lệ màn hình là 21:9. Thiết bị còn có 1 lỗ đục nằm ở góc trên bên trái chứa camera selfie 25 MP khẩu độ
f/2.0.Truy cập trang web chính hãng của Motorola để xem chi tiết về máy Moto one vision hay còn gọi là P50: ��U HÌNH PHẦN CỨNGMàn hình: 6,3 inches FHD+ (1080 x 2520)Camera 48Mpx – 25MpxCPU Exynos S9609Bộ nhớ: 128GB ROM – 6GB RAMHệ điều hành: Android 9.0Vân tay 1 chạmDung lượng pin: 3500mAhCÔNG NGHỆ ĐỘC ĐÁO 1Màn hình tràn viền sắc nétĐiểm ấn tượng đầu tiên về thiết kế của Motorola One Vision là máy được trang bị một màn hình kích thước 6.3 inch độ phân giải Full HD+. Màn hình này có tỷ lệ Cinematic 21:9 tương tự như trên Sony Xperia 1, được Motorola đặt tên là CinemaVision.2- Camera kép 48 MPXỞ mặt sau, Motorola One Vision được trang bị cụm

camera kép trong đó bao gồm 1 camera 48MP f/1.7 Quad Pixel và 1 camera 5MP f/2.2 dùng để đo chiều sâu. Camera này của máy cũng hỗ trợ chống rung quang học OIS. Motorola cho biết camera trên One Vision với chế độ Night Vision sẽ cho khả năng chụp thiếu sáng ấn tượng như các thiết bị Google Pixel.3- Camera selifie cực đỉnh
25MpxMotorola lại sử dụng thiết kế màn hình “đục lỗ” như Galaxy S10, với camera selfie 25MP f/2.0 được đặt ngay trong màn hình, do đó phần viền bezel của máy được tối ưu hóa, mặc dù viền dưới vẫn hơi dày 1 chút. 4- Cấu hình tốt, không ngán game nào, Android 9.0Về cấu hình phần cứng, Motorola One Vision sẽ chạy trên con chip Exynos 9609
của Samsung với xung nhịp 2.2GHz, RAM 4GB và 128GB bộ nhớ lưu trữ. Máy hỗ trợ 2 sim và cả thẻ nhớ mở rộng. Viên pin của máy có dung lượng 3500mAh hỗ trợ sạc nhanh TurboPower. Ngoài ra, máy vẫn giữ lại được jack cắm tai nghe 3.5mmMotorola One Vision sẽ chạy sẵn trên nền tảng Android 9 Pie với các tính năng Moto Actions độc quyền.
Motorola cam kết sẽ cập nhật phần mềm cho máy trong ít nhất là 3 năm tới, bao gồm cả Android Q và Android R.5- Vân tay 1 chạm kiêm logo Moto5- Kháng nướcVới thiết kế công nghệ kính Corning Gorilla được gia công bo tròn và khép kín, tiện lợi cầm nắm 1 tay và chống mồ hôi, nước mưa.ẢNH CHỤP BỞI CAMERA 48MPXÁP DỤNG KHI ĐẶT HÀNG
WEBSITEVỚI KHÁCH LẠ CHƯA TỪNG MUA BAO GIỜĐỂ CHỐNG ĐẶT CHƠI CHO VUIXem lý do tại sao? ⇒ Ở ĐÂYKhách hàng có thể đặt hàng trên Website bằng việc chọn “Bỏ vào giỏ hàng” và xác nhận mua.Hoặc Nhắn tin : Tên, Địa Chỉ, Số Điện Thoại cho shop qua số 093.88.33.411 để mua hàng.MUA TẠI SHOPEE KHÔNG CẦN CỌCShopee có
chính sách đổi trả hàng nếu lỗitrong 24h miễn phíLink mua tại shopee: �ƯỢC KIỂM TRA HÀNG⇒ Hàng được ship COD GHTK/Viettel Post⇒ Từ 2-5 ngày sẽ nhận được hàng⇒ Được kiểm tra hàng trước khi trả tiền ĐƠN HÀNG CẬP NHẬT MỖI NGÀYCHÚNG TÔI LÀ WEBSITE DUY NHẤTCÔNG KHAI TẤT CẢ ĐƠN HÀNG SHIP XAQUÝ KHÁCH TRA CỨU
TẠI ĐÂY Nếu như những điện thoại dòng Moto G7 của Motorola chưa thỏa mãn được nhu cầu sử dụng của bạn thì có một thiết bị của hãng tốt hơn vừa được ra mắt là Motorola One Vision. Để giúp các bạn có một cái nhìn chi tiết hơn, mình sẽ trên tay và chia sẻ nhanh những cảm nhận về chiếc điện thoại này trong bài viết dưới đây.Thiết kế của
Motorola One Vision rất đặc trưng với nhiều sự tương đồng với Moto G7, nhưng có một vài điểm khác biệt chính để phân biệt chúng. Chẳng hạn như Motorola One Vision đi kèm với mặt sau bằng kính với các góc được bo tròn và có hiệu ứng chuyển màu độc đáo dưới ánh sáng khác nhau.Bạn sẽ có thể mua chiếc điện thoại này trong 2 tùy chọn màu sắc
hấp dẫn là Brown hoặc Sapphire. Việc cầm nắm máy trong tay khá dễ dàng vì các góc được bo cong và màn hình với định dạng dài. Điện thoại cũng không chống nước, nhưng có tiêu chuẩn IP56 để không bị hư hỏng bởi những cơn mưa nhỏ.Như các bạn thấy, Motorola đã mang tới thiết kế toàn màn hình ở mặt trước trên One Vision nhờ việc khoét một
lỗ để chứa camera thay vì sử dụng notch. Giống như một vài điện thoại của Samsung, các viền bezel trên chiếc điện thoại này khá mỏng nên tỷ lệ hiển thị so với cơ thể là khá ấn tượng.Ở cạnh phải của Motorola One Vision có nút nguồn và nút chỉnh âm lượng, trong khi có khe cắm USB-C ở phía dưới và loa ngoài. Cạnh trên của máy là nơi có giắc cắm
tai nghe 3,5 mm. Ở phía sau thiết bị, bạn sẽ tìm thấy máy quét dấu vân tay đặt ở chính vị trí logo Motorola, khá thuận lợi cho việc mở khóa.Về mặt hiển thị, Motorola One Vision sở hữu màn hình LCD với kích thước 6.3 inch và độ phân giải Full HD + sắc nét. Nhà sản xuất gọi màn hình này là CinemaVision vì nó đến với tỷ lệ 21: 9 giống như một số sản
phẩm mới nhất từ Sony. Chắc chắn khi bạn xem các bộ phim bom tấn mới sẽ rất tuyệt vời trên Motorola One Vision.Bên trong điện thoại, Motorola One Vision sử dụng chip Exynos 9609. Đây là lần đầu tiên công ty trang bị chip Samsung cho một điện thoại của mình. Cùng với 4GB RAM, bạn có thể yên tâm rằng mọi ứng dụng và trò chơi đều có thể
được xử lý nhanh chóng trên smartphone này.Theo mặc định, Motorola One Vision có 128GB dung lượng lưu trữ và một khe cắm thẻ nhớ microSD giúp mở rộng thêm tối đa 521GB lưu trữ nữa. Điện thoại đi kèm với hệ điều hành Android 9 Pie, thuộc chương trình Android One nên bạn có thể yên tâm về việc cập nhật phần mềm trong tương lai. Motorola
ước tính chiếc điện thoại này sẽ tồn tại cả ngày nhờ vào pin 3.500mAh bên trong. Tất nhiên, máy cũng hỗ trợ khả năng sạc nhanh 15W để tiết kiệm tối đa thời gian sạc lại pin của người dùng.Về nhiếp ảnh, Motorola One Vision rất có khả năng khi được trang bị hệ thống camera kép ở phía sau. Camera chính sẽ là cảm biến 48MP mới nhất của Sony với
công nghệ Quad Pixel giúp việc chụp ảnh thiếu sáng trở nên tốt hơn rất nhiều. Trong khi đó, camera phụ là cảm biến độ sâu 5MP giúp thu thập thông tin độ sâu trường để tạo ra hiệu ứng Bokeh cho hình ảnh. Người dùng cũng có thể trải nghiệm nhiều chế độ chụp ảnh thú vị khác như Night Vision, Portrait Lighting... trên điện thoại. Ở phía trước,
camera selfie là cảm biến 25 MP, f/2.0 giúp cung cấp các ảnh chụp tự sướng sắc nét.Motorola One Vision có giá bán là 1.999 CNY, tương đương khoảng 6.6 triệu đồng. Người dùng có thể đặt mua ngay trên trang web chính thức của Motorola Brazil. Nếu nhìn vào Realme X vừa ra mắt, mức giá của Motorola One Vision vẫn là khá cao. Chưa rõ thông tin
điện thoại đến với các thị trường khác trong tương lai.
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