
1.     Dibandingkan dengan MediaTek Helio G90T

2.    Frekuensi puncak tergantung dari berbagai faktor seperti aplikasi, suhu
        dan sisa tenaga

3.    Dibutuhkan dukungan dari aplikasi
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T H I S  C H I P  C H A N G E S  E V E R Y T H I N G

Smartphone 4G Gaming Premium dengan MediaTek HyperEngine

MediaTek MiraVision meningkatkan kualitas tayangan 
secara cerdas dengan menyesuaikan berbagai faktor 
video streaming berdasarkan pada apa yang sedang 
ditonton, menghadirkan pengalaman visual sekelas 
bioskop ke layar yang kecil.

MiraVision Meningkatkan Pemutar Video HDR10+

Real-time HDR10+ -seperti peningkatan kualitas

Dapatkan hasil gambar yang detail dan menakjubkan 
dengan mudah, baik saat Anda mengambil gambar pada 
siang atau malam hari. Biarkan kami yang bekerja keras 
agar Anda dapat fokus pada momen tersebut.

Mendukung kamera 64MP yang terbesar di 
kelasnya

Kamera video ganda yang mulus, beresolusi 
tinggi hingga 24+16MP @ 30FPS

Peningkatan pada AI-kamera

Mendukung akselerator video dan fotografi 
berdaya rendah

Di desain untuk streaming video & teleconferencing, video 
berkualitas rendah dapat diputar dan ditingkatkan ke 
resolusi HD dengan cerdas secara real-time.

Memutar video di 360p, menyaksikan secara real-time di 720p

Menghemat bandwidth jaringan

Peningkatan tanpa adanya perbedaan dalam kualitas

Teknologi ini melampaui sebuah chip dan menyetel keseluruhan 
smartphone Anda karena tiap milidetik itu berarti.

Konektivitas Cerdas dan Andal untuk Permainan Game 
yang Cepat

Optimalisasi dari Ujung ke Ujung untuk Pengalaman 
Gaming yang Mulus

Kualitas Gambar Brilian

Pengelola Sumber Daya yang Dinamis untuk Gameplay 
yang Lebih Baik dan Lebih Lama

Baik Anda sedang streaming video, mengobrol dengan 
teman, bermain game, atau sedang berfoto, Anda dapat 
mengandalkan smartphone yang selalu responsif dan 
selalu menakjubkan.

CPU Octa-core dengan dua Arm Cortex-A76 hingga 2.05GHz

Peningkatan skor benchmark CPU (AnTuTu) sebesar 5%1

Arm Mali-G76 MC4 hingga 900MHz2

Peningkatan skor benchmark GPU (Manhattan 3.0) sebesar 8%1


