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Care sunt cele mai bune telefoane pentru
gaming in 2021
Gaming-ul pe telefon nu mai este rezervat doar celor dispusi sa faca unele
compromisuri pentru a avea jocurile preferate pe smartphone. Telefoanele au
devenit suficient de puternice si capabile, astfel incat reprezinta o alternativa
la consola pe care o poti transporta in buzunar, scrie HotNews.
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Telefoanele pentru gaming erau in trecut device-uri pentru o nisa. Faceau compromisuri la alte
capitole, astfel incat sa ofere o experienta diferita in gaming. Camerele erau sub device-urile midrange, iar display-ul nu era la cel mai inalt nivel.
Lucrurile s-au schimbat, insa, iar producatorii ofera acum smartphone-uri capabile, cu specificatii
de top si functionalitati speciale.
Cele mai bune telefoane pentru gaming in 2021
Producatori precum Razer, Asus sau Xiaomi s-au specializat in telefoane dedicate gaming-ului,
iar acestea se lupta cu flagship-urile de la Samsung sau Apple la toate capitolele. Pe lista celor
mai bune telefoane pentru gaming am ales device-uri care ofera functii speciale, dar si telefoane
de top lansate anul acesta care, chiar daca nu sunt concepute special pentru jocuri, ofera o
experienta superioara de gaming.
in general, pentru ca un telefon sa fie bun pentru jocuri, ai nevoie de o putere mare de procesare.
Un chipset puternic, cu cel putin 6 GB de RAM iti va asigura o experienta cursiva. in al doilea
rand, ai nevoie de un display mare si luminos, preferabil cu rata mare de refresh, astfel incat sa

ai parte de fluiditate, detalii clare si culori vii.
Nici capacitatea bateriei nu este mai putin importanta, avand in vedere ca telefoanele se
descarca mult mai repede cu cat procesorul este solicitat mai intens, iar jocurile iti pot descarca
smartphone-ul in doar cateva ore. Daca telefonul pe care l-ai ales are si capacitate de stocare de
128/256/512 GB, atunci nu va trebui sa-ti faci griji ca nu ai suficient spatiu pentru toate jocurile
tale preferate.
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