
DEFININDO O NOVO PREMIUM
Potente Desempenho, lindas imagens, fluidez nos jogos e inteligência artificial de múltiplos núcleos.
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IA Ultra-Smart Edge
O melhor desempenho da sua categoria
Uma Unidade de Processamento de Inteligência Artificial 
(APU, em inglês) de múltiplos núcleos, que pode realizar 
muitas tarefas ao mesmo tempo e fazê-las de forma super 
rápida, em conjunto com MediaTek NeuroPilot, oferece até 
30% mais de rendimento do que os chips anteriores 
MediaTek Helio. Isso significa que o P70 pode realizar novas 
tarefas intensivas de IA, como o reconhecimento de poses 
humanas em tempo real.

Jogo fluido e responsivo
Latência mais Baixa, Rápida e Inteligente
O MediaTek Helio P70 possui uma GPU mais veloz, grandes 
e mais rápidos  núcleos ARM, e está otimizado para jogos 
de processos múltiplos. Este combo oferece uma ação 
mais sensível às telas, controle tátil e das redes, para uma 
experiência de jogo fluída.
Mais inteligente, mais rápido e com uma menor latência

Tire fotos e vídeos brilhantes
Imagens HDR Premium e efeito Bokeh com uma 
pré-visualização fluida.
Câmera dupla grande de 24 +16MP ou câmera única de 
32MP. As exclusivas melhoras HDR controladas pelo 
hardware do P70 fornecem detalhes incríveis e cores as 
capturas de fotografias e vídeo. O motor de alta resolução 
proporciona um aumento de 3x ao rendimento de 
mapeamento de profundidade, para um efeito Bokeh mais 
rápido e fluido em tempo real.

Os mais atuais padrões de conectividade
Melhores conexões, maior duração da bateria
O duplo SIM 4G e a antena inteligente MediaTek TAS 2.0 
tem as últimas inovações celulares como VoLTE, ViLTE, 
VoWi-FI e eMBS Global, HPUE e frequência de 600MHz 
(Banda 71). Conecte-se em qualquer lugar com tecnologia 
que dá a melhor qualidade de sinal e conexão de dados 
rápida, sem gastar a bateria.

Desempenho sustentável e eficiência energética
Jogue, trabalhe, e converse por texto durante mais tempo
O CorePilot 4.0 da MediaTek dirige de forma inteligente ao seu 
poder e antecipa as necessidades dos usuários. Proporciona 
gerenciamento térmico, a fim de manter o dispositivo 
funcionando bem e conta com monitoramento de UX e 
Programação de Reconhecimento de Energia (EAS+). 
Em conjunto, isso significa um desempenho máximo 
sustentável, uma maior duração da bateria e uma redução 
de até 4.5° Celsius na temperatura de funcionamento

Grande desempenho de um pequeno chip
Excelente eficiência energética
Utilizando a última tecnologia FinFET de 12nmde TSMC, 
o P70 oferece um alto desempenho equilibrado, com uma 
eficiência energética incrível para que possa fazer mais no 
seu dispositivo com menos cargas.

Este chip muda tudo


