Galaxy Note 3 được lên Android 4.4.2
Published on Tin Tuc Thuong Mai Xuat Nhap Khau (http://thuongmai.vn)
Thứ Hai, 13/01/2014 17:04

Galaxy Note 3 được lên Android 4.4.2 [1]

Theo thông tin của trang Sammobile, hiện người dùng Galaxy
Note 3 tại thị trường Ba Lan có thể nâng cấp máy lên phiên bản Android 4.4.2 KitKat mới nhất của
Google.

CNET hôm 13.1 dẫn lại thông tin của trang Sammobile cho biết, bản Android 4.4.2 tại Ba Lan chưa
được hỗ trợ cập nhật theo giao thức OTA, mà người dùng cần phải sử dụng phần mềm Samsung Kies
và kết nối máy với internet để thực hiện.

Điểm nổi bật của bản Android 4.4.2 là cải tiến tính năng Hangouts và Messaging làm thành tính năng
duy nhất trên máy. Nhờ vậy người dùng chỉ cần sử dụng ứng dụng Hangouts để nhắn tin với bạn bè
theo giao thức SMS/MMS hoặc OTT và hỗ trợ khả năng trò chuyện bằng video.

Bên cạnh đó, phiên bản này cũng được cải tiến giao diện và hiệu suất xử lý của máy.

Được biết, mẫu máy Galaxy Note 3 sử dụng màn hình 5,7 inch (tăng 0,2 inch so với Galaxy Note 2),
đạt độ phân giải Full HD với mật độ điểm ảnh 386 ppi. Máy cũng có thiết kế mỏng và nhẹ hơn một
chút so với mẫu Galaxy Note 2.

Về cấu hình, mẫu máy này có hai phiên bản vi xử lý khác nhau gồm một bộ vi xử lý lõi tứ của
Qualcomm đạt tốc độ 2,3 GHz hoặc bộ vi xử lý lõi 8 của Samsung đạt tốc độ 1,9 GHz.

Với việc bản Android 4.4.2 đã xuất hiện tại Ba Lan, thì người dùng mẫu máy này trên toàn cầu cũng
sẽ sớm được Samsung tung ra bản cập nhật mới trong thời gian tới.
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