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huawei P30 Pro – flagowe wyposażenie
Najnowszy flagowiec Huawei to z pewnością telefon, na który 
warto zwrócić uwagę. Projektanci zmniejszyli wycięcie u góry 
wyświetlacza, dzięki czemu Huawei P30 Pro zwiększył roz-
miar ekranu z 6,1-calowego, jak to miało miejsce w przypadku 
P20 Pro, do większego, 6,47-calowego wyświetlacza OLED 
o rozdzielczości FHD+ i proporcjach 19,5:9. Kolory na wyświe-
tlaczu są żywe i doskonale widoczne w każdych warunkach. 
Rozdzielczość FHD+ oznacza, że nie jest to obecnie najostrzej-
szy wyświetlacz na rynku, ale przy zwykłej odległości oglądania 
jest absolutnie wystarczający.

Urządzenie jest wyposażone w ośmiordzeniowy procesor Kirin 
980, pierwszy na świecie procesor mobilny wykonany w technolo-
gii 7 nm. Jak na flagowca przystało, Huawei P30 Pro obsługuje naj-

nowszy system operacyjny. Oprogramowanie nosi nazwę EMUI 9.1 
i jest oparte na systemie Android 9.0 Pie. Działa wyjątkowo dobrze 
i oferuje wszystkie zwykłe funkcje, których można dziś oczekiwać 
od flagowego smartfona, w tym możliwość skopiowania czegoś 
na telefon i wklejenia go natychmiast za pomocą standardowego 
skrótu klawiaturowego Ctrl + V na Huawei Laptop MateBook. 
Wszystko to w połączeniu z 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci 
do przechowywania danych sprawia, że kultura pracy Huawei 
P30 Pro jest z pewnością jego mocną stroną. Dodatkowo dzięki 
mocnej baterii o pojemności 4200 mAh uzyskano doskonałą wy-
dajność. Nawet mocno obciążony smartfon wytrzyma cały dzień 
intensywnego użytkowania na jednym ładowaniu.

P30 Pro oferuje szybkie przewodowe i szybkie bezprzewo-
dowe ładowanie, a także odwrotne ładowanie bezprzewodowe, 

Rok 2019 na rynku smartfonów zdecydowanie należał do firmy Huawei, która z trzeciej ligi awansowała do 
czołówki producentów nowoczesnego i  zaawansowanego technologicznie sprzętu. Superflagowiec P30 Pro 
w wielu rankingach zajął pierwsze miejsce w wyścigu o tytuł smartfona roku. z kolei najnowszy smartwatch – 
Huawei Watch gT 2 – jest w porządku, aczkolwiek mógłby być jeszcze trochę bardziej smart.

huawei P30 
Pro i huawei 
Watch GT 2 – 
ambitny duet
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które zadebiutowało w Huawei Mate 20 Pro. Ten sprytny patent 
pozwala ładować na tylnej części obudowy smartfona inne 
urządzenia kompatybilne z Qi, takie jak Samsung Galaxy Buds 
czy Apple AirPods drugiej generacji.

Fotografia na nowo zdefiniowana

Huawei P30 Pro to naprawdę świetne urządzenie. Zakrzy-
wiony ekran, flagowy procesor Kirin 980, odporność na wodę 
i kurz IP68, odwrotne ładowanie bezprzewodowe, szybszy 
skaner linii papilarnych na wyświetlaczu – to tylko niektóre 
z jego zalet. Ale bądźmy szczerzy – w P30 Pro tak naprawdę 
chodzi o aparat. No bo cóż to za aparat! Fenomenalny, pię-
ciokrotny zoom optyczny i 10-krotny zoom hybrydowy gwa-
rantują efekty niepodobne do czegokolwiek, czego używali-
śmy wcześniej. Umożliwiają robienie zdjęć, których po prostu 
nie można uzyskać żadnym innym smartfonem. Poczwórny 
aparat fotograficzny to niewątpliwie najciekawszy i najbar-
dziej promowany element wyposażenia Huawei P30 Pro. Na 
poczwórny aparat Leica składa się 40 MP (szeroki obiektyw, 
przysłona f/1.6, OIS), 20 MP (bardzo szeroki obiektyw, przysłona 
f/2.2), 8 MP (telefotograficzny, przysłona f/3.4, OIS) oraz aparat  
Huawei Time-of-Flight (TOF), który obsługuje autofokus (fokus 
laserowy, fokus fazowy, fokus kontrastowy) i AIS (Huawei AI 
Image Stabilization). P30 Pro radzi sobie znakomicie w trybie 
automatycznym i, co zaskakujące, w trybie nocnym jest tylko 
lepiej! Duży plus należy się także za to, że tryb nocny działa 
przy każdym przybliżeniu zarówno z aparatem głównym, jak 
i szerokim kątem oraz teleobiektywem.

Podsumowując, Huawei P30 Pro to bez wątpienia doskonały 
krok naprzód w porównaniu z Huawei P20 Pro i silny rywal 
Samsunga Galaxy S10 Plus. Jeśli jesteś użytkownikiem telefonu 
z Androidem i obecnie poszukujesz urządzenia posiadającego 
najnowsze uaktualnienia, na pewno nie rozczarujesz się P30 Pro. 
Natomiast jeśli szukasz nowego flagowego telefonu z Androidem 
i jesteś entuzjastą fotografii, to P30 Pro powinien od razu awan-
sować na szczyt twojej listy zakupów – jego najlepszy w swojej 
klasie system aparatów całkowicie cię zaskoczy, a wykonane 
zdjęcia zrobią furorę.

huawei Watch GT 2 – zegarek na czasie

Nowy smartwatch Huawei jest jednym z najpotężniejszych 
zegarków na rynku. Jego 1,39-calowy wyświetlacz AMOLED 

ma rozdzielczość 454 x 454 piksele. Kolory są ostre, a jasność 
pozwala na odczytanie wyświetlanych na ekranie informacji 
w każdych warunkach atmosferycznych, nawet w bardzo sło-
neczny dzień.

Zegarek Huawei Watch GT 2 jest dość lekki i wygodny po-
mimo swojego rozmiaru (testowane urządzenie było wersją 
46 mm, ale na rynku dostępny jest także mniejszy wariant, 
o średnicy koperty 42 mm). Chociaż pasek i ramka są sportowe, 
zegarek Huawei Watch GT 2 wygląda na tyle stylowo, że można 
go śmiało zestawić z garniturem. Zresztą producent zadbał 
o możliwość konfiguracji wyglądu urządzenia przez zmianę 
pasków, także na bransoletę.

Zegarek jest wyposażony w 128 MB pamięci ROM i 8 GB 
pamięci RAM. Możliwości energooszczędne układu Kirin A1 
Huawei zapewniają dwutygodniowy czas pracy baterii. Co 
prawda, wyczerpuje się ona szybciej podczas treningów, więc 
zapomnij o dwutygodniowej żywotności baterii, jeśli codziennie 
biegasz. Nadal jest jednak bardzo przyzwoicie. Zegarek jest 
wyposażony w różne czujniki, w tym optyczny czujnik tętna, 
żyroskop czy akcelerometr. Wyrazy uznania dla Huawei należą 
się także za wygląd niektórych aplikacji – pomiar tętna prezen-
tuje się naprawdę świetnie. 

Huawei Watch GT 2 obsługuje 15 trybów sportowych, w tym 
m.in. bieganie, jazdę na rowerze, pływanie. Jednym z udo-
skonaleń poczynionych względem poprzednika jest możli-
wość słuchania muzyki bezpośrednio z urządzenia. Funkcja  
Bluetooth Call po sparowaniu zegarka ze smartfonem umożli-
wia wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych z od-
ległości do 150 m. Informuje także m.in. o przychodzących 
wiadomościach SMS czy otrzymaniu komunikatów z mediów 
społecznościowych.

Huawei Watch GT 2 to świetnie wyglądający smartwatch, 
który pozwoli ci naprawdę na wiele. Przez prawie dwa tygodnie 
nie musisz zawracać sobie głowy ładowaniem, możesz cieszyć się 
muzyką sterowaną z poziomu zegarka czy monitorować jakość 
swojego snu. O tym, jak działają wszystkie funkcje smartwatcha, 
najlepiej przekonasz się sam. 

oprac. Redakcja na podstawie testów oraz materiałów 
od producenta

Więcej na www.huawei.com/pl/




