
Samsung Galaxy SIII HTC One X

Méret 136,6 x 70,6 x 8,6 134.36 x 69.9 x 8.9 mm

Tömeg 133 gramm 130 gramm 

Operációs 

rendszer

Android 4.0 operációs rendszer Android 4.0 (HTC Sense 4 felülettel)

Megjelenítés, 

kijelző

4,8”-es (12,1 cm-es) Super AMOLED 

érintőkijelző, 1280 x 720 képpont, 16 millió 

szín

4,7”-es érintőkijelző (Super IPS), 1280x720 

képpont, 16 millió szín, kapacitív

Fotó 8 megapixeles hátoldali kamera, autofókusz, 

LED fotofény, geotagging, HDR, 

sorozatfelvételből kiválasztható fotó 1,9 

megapixeles előlapi kamera

8 megapixeles hátoldali kamera, intelligens 

LED vaku és BSI szenzor (rossz fényviszonyok 

között jobb felvétel), fénykép készítése 

videofelvétel közben, 1,3 megapixeles 

előlapi kamera (HD videochat)

Videó A hátoldali kamerával full HD videofelvétel 

(1080p, 30 képkocka/másodperc), az előlapi 

kamerával HD videofelvétel (30 

képkocka/másodperc), a készülékkel 

lejátszhatók a full HD videók is

Full HD videofelvétel (1920x1080 képpont, 

30 felvétel másodpercenként)

Internet Szélessávú internetelérés (HSPA+ 21 / 5,76 

Mbps), Wifi

Szélessávú internet (HSPA+ 21/5,7 Mbps) és 

Wifi

E-mail Automatikusan beérkező e-mailek (push) E-mail, automatikusan beérkező e-mailek 

(push)

Zenelejátszás Sztereó FM-rádió (RDS), médialejátszó Zenelejátszó (mp3, AAC, stb.)

Memória 16 GB belső tárhely, microSD kártyával 

bővíthető (max. 64 GB-os kártya 

használható)

32 GB belső memória

Navigáció A-GPS/Glonass-vevő, Google térkép 

(internetkapcsolatot igényel), digitális 

iránytű

A-GPS-vevő, Google térkép 

(internetkapcsolatot igényel), digitális 

iránytű
Extra funkciók Social tag: a fényképgalériában található 

képeken lévő arcokat a közösségi oldalakon 

lévő barátaidhoz társítja. Direct call: ha 

üzenetírás közben úgy döntesz, inkább 

felhívnád a címzettet, elegendő a készüléket 

a füledhez emelned, és a Direct call már 

tárcsázza is neked a számot. Smart stay: a 

Samsung GALAXY S III automatikusan 

felismeri, hogy mikor és meddig tartod a 

szemedet a kijelzőn például egy e-könyv 

vagy egy honlap olvasása közben. Az előlapi 

kamera követi a szemmozgásodat, és a 

kijelző olvasása alatt végig gondoskodik a 

fényerőről. Smart Alert: a mobilod 

figyelmeztet, mi minden történt, mióta 

legutóbb letetted a kezedből. A Samsung 

GALAXY S III érzékeli, amikor felveszed, és 

egy rövid rezgéssel figyelmeztet, ha nem 

fogadott hívásod volt vagy új üzeneted 

érkezett.

1,5 GHz-es négymagos processzor, DLNA, 

Bluetooth 4.0, 3,5 mm sztereó jack 

csatlakozó, microUSB 2.0, környezeti fény 

érzékelése, közelségérzékelő, Facebook és 

Twitter elérés

Egyéb Négymagos processzor, gyorsulás-, közelség- 

és fényérzékelő, barométer, NFC, Bluetooth 

4.0, 3,5 mm-es sztereó jack csatlakozó, 

microUSB
Az adatok forrása: T-Mobile.hu


