APPLE RA MẮT IPHONE 11 PRO VÀ PRO MAX VỚI 3 CAMERA

Theo trang tin The Verge, Apple vừa công bố các mẫu iPhone thế hệ mới: iPhone 11
Pro 5,8 inch và iPhone 11 Pro Max 6,5 inch.
Bất kể một số thay đổi liên quan được công bố, cả hai mẫu điện thoại iPhone mới trông
khá giống với mẫu iPhone XS và iPhone XS Max được Apple ra mắt năm ngoái, chỉ
khác ở thay đổi lớn nhất là có thêm camera thứ 3.
Ngoài 2 mẫu điện thoại cao cấp này, Apple cũng công bố một mẫu iPhone mới nữa là
chiếc iPhone 11, phiên bản tiếp theo của mẫu iPhone XR.
Theo CEO Apple, ông Tim Cook, mẫu iPhone 11 Pro được thiết kế dành cho những
khách hàng muốn sử dụng "công nghệ tinh vi nhất".
Theo đó, Apple đã nâng cấp màn hình điện thoại lên một chuẩn OLED mới, sử dụng
năng lượng hiệu quả hơn 15%, họ gọi là màn hình Super Retina XDR. Chất liệu kính
dùng cho điện thoại cũng được Apple quảng bá là "loại kính bền chắc nhất ở một chiếc
smartphone".
Cũng giống như mẫu iPhone 11 tiêu chuẩn, iPhone 11 Pro cũng dùng chip A13 Bionic
của Apple, loại chip theo Apple có tốc độ CPU và GPU nhanh nhất trước nay trên một
smartphone.
Theo Apple, với tất cả những nâng cấp cải tiến nhằm hướng đến hiệu quả hoạt động
của thiết bị, chiếc iPhone 11 Pro 5,8 inch sẽ có thời lượng pin dài hơn tới 4 giờ so với

thời lượng pin của chiếc XS năm ngoái, và chiếc iPhone 11 Pro Max cũng sẽ có thời
lượng pin dài hơn tới 5 giờ so với pin của XS Max.
Hệ thống camera mới là một trong những điểm nâng cấp nổi bật nhất của các mẫu
iPhone mới. Điều này thậm chí còn đúng về nghĩa đen bởi 3 camera xuất hiện rất nổi
bật ở phần bề mặt phía sau điện thoại.
Các ống kính mới siêu rộng với độ phân giải 12 megapixel và góc ảnh 120 độ, giống
với các camera telephoto góc rộng Apple từng công bố trước đây.
Camera telephoto cũng được nâng cấp với khẩu độ lớn hơn f/2.0, theo Apple có thể bắt
được ánh sáng nhiều hơn 40% so với camera của điện thoại XS.

