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Új szereplők a Vodafone sajátmárkás kínálatában - Immár 7 tagú a hetes sorozat 

 
Egy új okostelefonnal és két új tablettel bővült a Vodafone június elején bemutatott hetes 

sorozatú sajátmárkás készülék családja.   

 

A két új táblagép, a Vodafone Tab Prime 7 és a Tab Mini 7 egyaránt a 6.0-ás Android verzióval 

került az üzletekbe. A Tab Prime 7 10,1 hüvelykes, 1920x1200 képpont felbontású kijelzővel 

rendelkező 4G-s tablet, amely nyolcmagos Qualcomm processzorral és hosszú működési időt 

garantáló 5830 mAh-s akkumulátorral rendelkezik. Hátsó kamerája 5, az előlapi pedig 2 

megapixeles, 16GB-os beépített memóriája SD kártyával 64GB-ig bővíthető. A készülék 

előfizetéses alapára 66 990 Ft, de MobilNet MC tarifával már 1 Ft-ért megvásárolható. 

 

A kisebbik táblagép, a 7 hüvelykes Vodafone Tab Mini 7 a 3G-s hálózatokon érzi magát legjobban. 

A mindössze 255 gramm súlyú, 8GB memóriával rendelkező eszköz lelke az 1,3 GHz-es, 

négymagos MTK8321 processzor. A Tab Mini 7 előfizetéses alapára 22 990 Ft, MobilNet Basic 

előfizetéssel pedig akár 1 Ft-ért is elvihető, így az iskolakezdés közeledtével kiváló eszköz lehet a 

tanulás és a szórakozás támogatására. 

 

A Vodafone SmartTurbo 7 segítségével 4G-s sávszélességet kapunk egy 3G-s készülék áráért. A 

legkorszerűbb Android 6.0 Marshmallow operációs rendszerrel felszerelt telefon 2000 

milliamperes akkumulátora jóval nagyobb rendelkezésre állást ígér elődjénél, a SmartSpeed-nél. 

8GB-os beépített memóriája SD kártyával 32GB-ig bővíthető, így jelentős mennyiségű tárhelyet 

biztosít fényképek, zenék és játékok megőrzésére. A négymagos MTK6735M processzorral 

rendelkező telefon kijelzője 480x854pixel felbontású, hátsó kamerája 5, az előlapi pedig 2 

megapixeles. A maximális adatvédelemről beépített titkosítás gondoskodik. Az okostelefonokkal 

esetleg még csak ismerkedőknek fontos szempont az interaktív felhasználói segédlet és a 
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letisztult kezdőképernyő, amely testre is szabható, így különösen azok számára lehet kedves, 

akik inkább vonzódnak a felhasználóbarát design-hoz, mint a megszokott androidos változathoz. 

A fotózás szerelmeseinek kedvez a beépített HDR smart kamera, amely panoráma, kollázs, filter, 

időzítő és retro effekteket egyaránt kínál. A SmartTurbo 7 az Európai Unió területén roaming díjak 

nélkül használható Vodafone tarifacsomagokkal már megvásárolható a Vodafone 

márkaüzleteiben 22990 FT-os előfizetéses alapáron, GO+ EU E előfizetéssel pedig akár 1 forintért 

is elvihető. 

 
 

A Vodafone 2006 óta gyárt és forgalmaz sajátmárkás telefonokat, amelyek igen jelentős súllyal 

bírnak a mobilcég portfóliójában. A vállalat a tavalyi üzleti évben 10 millió, az elmúlt 10 évben 

pedig összesen több mint 85 millió sajátmárkás készüléket értékesített világszerte, és a Vodafone 

csoport értékesítésein belül a belépő kategóriás okostelefonok piacán mintegy 30 százalékos a 

saját tervezésű és fejlesztésű eszközök aránya. Különösen nagy népszerűségre tett szert a 

júniusban debütált újdonságok közül a SmartPlatinum 7, amely a Vodafone első sajátmárkás 

high-end készülékeként robbant be a piacra. A több mértékadó teszten is kiemelkedően magas 

pontszámot, erősen vásárlásra ajánlott minősítést elérő telefon alumínium keretes, lekerekített 

Gorilla Glass 2.5D kijelzővel rendelkezik, és mindössze 6,9 mm vastag. Az Android Marshmallow 

6.0.1 operációs rendszer, az SD kártyával akár 128 GB-ig bővíthető 32GB-s beépített memória, a 

2k-s AMOLED kijelző, az előlapi sztereó Boom hangrendszer, vagy a legújabb, Sony Exmor IMX298 

16 MP-es HDR hátoldali kamera együttese hamar népszerűvé tette 8-magos processzorának 

köszönhetően lenyűgözően gyors telefont. 

 

 

Letölthető fotók az új táblagépekről és telefonról: itt 
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A Vodafone-ról 

A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen, és 

további 55 partnerhálózattal rendelkezik, több mint 465 millió ügyfélnek szolgáltat szerte a világon. A Vodafone 

teljes körű mobil telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, beleértve a hang- és adatkommunikációt. 

A Vodafone Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi működését. A Vodafone 

Magyarország integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes 

és szélessávú adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók. 
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