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Lansarea Huawei Mate X, amanata din nou
Chiar daca nu au iesit la iveala probleme atat de serioase ca la rivalul Galaxy
Fold, telefonul pliabil al celor de la Huawei a fost amanat odata cu acesta,
zvonurile indicand pregatirea unei lansari in luna septembrie. Insa termenul
pare ca nu va fi respectat, Huawei pregatind o noua revizie Mate X, cu
modificari la partea de design, scrie Go4it.ro
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Aparent, nici cei de la Huawei nu au fost prea increzatori in sansele de succes ale primului
telefon pliabil din portofoliul companiei, vestea ca rivalul Samsung amana lansarea Galaxy Fold
servind ocazia perfecta pe remedia designul unui produs grabit pentru ajunge cat mai repede pe
piata.
Efortul depus de inginerii Huawei nu este deloc mic, surse apropiate companiei dezvaluind ca
noua versiune Mate X ar putea sa nu fie pregatita pentru debutul oficial mai devreme de luna
noiembrie. insa o amanare atat de lunga ar putea face ca Huawei sa rateze startul in fata rivalului
Samsung, care ar putea relansa Galaxy Fold aproximativ simultan cu noua ofera Apple iPhone.
Chiar daca mai tarziu, Mate X ar putea veni cu un design superior, sursele indicand includerea a
cel putin un ecran in plus, servind drept companion pentru ecranul principal. Putem doar specula
asupra modului in care Huawei va obtine acest rezultat. Astfel, este posibil ca spatele metalic
observat la primul model sa fie inlocuit cu sticla, sub care sa fie prevazut inca un ecran cu
interfata touch. Totusi, modelul actual prevede deja un ecran pliabil care se pliaza pe exteriorul

carcasei, acoperind inclusiv partea din spate. O alta varianta este ca banda neagra pe care este
amplasata camera foto sa primeasca un ecran OLED miniatural, servind la afisarea mesajelor de
notificare.
Spre deosebire de Samsung Galaxy Fold, Mate X vine cu ecranul pliabil pe exteriorul carcasei,
designul mai putin agresiv ales de Huawei evitand astfel problemele fiabilitate depistate la
modelul Samsung in zona de pliere a ecranului.

in prima interpretare, Huawei Mate X venea echipat cu un ecran de 8 inch (6.6 inch in modul
pliat), avand o rezolutie totala de 2480 x 2000 pixeli. La interior gasim un acumulator de 4500
mAh, asistat cu o tehnologie de incarcare rapida care permite incarcarea pana la 85% capacitate
in doar 30 de minute.
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