
Wyświetlacz
6,22” LCD HD+ (1520*720) | 270 ppi 

Proporcje ekranu 19:9

Powierzchnia ekranu 89%

Ochrona ekran: Corning Gorilla Glass 3

Procesor
MediaTek Helio P35, 

4x2,3 GHz + 4x1,8 GHz

GPU PowerVR GE8320

Pamięć 3 GB + 32 GB | 4 GB + 64 GB  
+ microSD do 256 GB

Aparat selfie 5 MP (f/2,4)

Aparat główny

13 MP (główna matryca 1/3,0”, f/2,2)  

2 MP (obiektyw wspomagający 

do portretów, f/2,4)

4G/LTE 150 Mbps DL / 75 Mbps UL

SAR - Ciało | Głowa 0,996 W/kg | 0,744 W/kg

Łączność 
bezprzewodowa

BT 5.0, Wifi 2.4/5.1/5.8G a/b/g/n/ac, Wi-Fi 
Display

Złącza microUSB, 3,5 mm mini jack

Bateria 4230 mAh

Czas rozmów 
i czuwania Do 45 godz. | 18 dni

System operacyjny Android 9, ColorOS 6.1

Metody 
odblokowania

Czytnik linii papilarnych, 
rozpoznawanie twarzy

Wymiary i waga 165 g, 156 × 75,5 × 8,3 mm

W pudełku Telefon, ładowarka, kabel USB, etui

Kolory Czarny | Niebieski

SpecyfikacjaGłówne cechy

Obudowa smartfonu A12 zdecydowanie
wyróżnia się spośród jednolitych powierzchni
– poliwęglanowa obudowa przypominająca
strukturę diamentu pięknie mieni się w świetle
dziennym, a jednocześnie zapewnia większą
ochronę przed zarysowaniami. Oto klasyczna
czerń w zupełnie nowej odsłonie i ciekawa, 
niebieska wersja! Jedno pozostaje
niezmienne – doskonała jakość wykonania
z dbałością o każdy detal.

Futurystyczny design

Szukasz smartfonu, który z powodzeniem 
będzie towarzyszył Ci od świtu do zmierzchu? 
Świetnie się składa, w OPPO A12 znajdziesz 
wytrzymały akumulator o pojemności 4230 
mAh, który zapewnia aż do 14 godzin ogląda-
nia filmów, do 7 godzin grania i do 114 godzin 
słuchania muzyki.

Duża bateria 4230 mAh

Aparat główny łączy zalety dwóch obiek-
tywów – głównego 13 MP i 2 MP do głębi, 
pozwalając na robienie świetnych zdjęć. 
Sprawdź działanie Trybu Portretowego z efek-
tem bokeh oraz Trybu Olśniewającego Koloru. 
Przedni aparat 5 MP wspierany sztuczną in-
teligencją to gwarancja urzekającego selfie, 
którym warto podzielić się w mediach spo-
łecznościowych.

Możliwości fotograficzne

OPPO A12 pracuje pod kontrolą systemu 
operacyjnego Android 9 oraz autorskiej 
nakładki ColorOS 6.1. Przejrzysty i minimali-
styczny design w połączeniu z użytecznymi 
funkcjami np. Asystent Gier, Usługi w chmu-
rze, Tryb Jazdy, czy Inteligentny Asystent 
sprawia, że korzystanie ze smartfonu jest 
jeszcze bardziej intuicyjne. ColorOS dba rów-
nież o efektywne zarządzanie aplikacjami 
i procesami oraz pozwala wykorzystać maksi-
mum mocy drzemiącej w urządzeniu.

ColorOS 6 na bazie Android 9

OPPO A12

oppo.com


