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Microsoft trình làng bộ đôi Lumia 950 và Lumia 950 XL [1]

Lumia 950 sử dụng màn hinh 5,2 inch trong khi phiên bản lớn
hơn 950 XL là 5,7 inch và đều trang bị camera công nghệ PureView độ phân giải 20 megapixel.

Giống nhiều nhà sản xuất khác như Apple, Samsung, Sony hay Google, Microsoft hôm nay cũng giới
thiệu tới hai điện thoại cao cấp nhất ở hai kích thước màn hình khác nhau. Trong đó, Lumia 950 là
5,2 inch độ phân giải 1.440 x 2.560 pixel cho mật độ điểm ảnh 564 ppi. Model còn lại có màn hình
lớn hơn là 5,7 inch nhưng cùng độ phân giải nên mật độ điểm ảnh còn 518 ppi.

Bộ đôi Lumia cao cấp mới đều tập trung vào tính năng camera với công nghệ PureView độ phân giải
tới 20 megapixel, quay video 4K cùng công nghệ chống rung quang học thế hệ thứ 5. Máy còn có hệ
thống 3 đèn flash để trợ sáng. Camera trước của hai máy có độ phân giải 5 megapixel kết hợp cùng
ống kính góc rộng và hỗ trợ nhận dạng khuôn mặt qua hồng ngoại để mở khóa máy.

Microsoft cũng trang bị kết nối USB-C trên loạt di động mới thay vì cổng microUSB đang phổ biến
hiện nay. Công nghệ sạc nhanh cũng cho phép máy nạp được 50% chỉ trong 30 phút. Nhà sản xuất
cho biết cả hai máy đều sử dụng hệ thống làm mát bằng chất lỏng dạng gel được thừa hưởng từ
dòng tablet Surface.

Nhờ chạy hệ điều hành Windows 10 Mobile mới, cả hai máy đều có thể biến thành các máy tính bảng
để làm việc khi kết nối được với chuột, bàn phím cũng như màn hình ngoài. Các máy khi đó sẽ sử
dụng giao diện có menu Start và môi trường Desktop giống trên laptop.

Lumia 950 trang bị chip xử lý Snapdragon 808, RAM 3 GB, bộ nhớ trong 32 GB có thể mở rộng qua
khe cắm thẻ microSD. Pin của máy dung lượng lên tới 3.000 mAh, có thể tháo rời.

Trong khi đó, mẫu Lumia 950 XL mạnh hơn với chip xử lý Snapdragon 810 với 4 lõi Cortex A57 tốc độ
2 GHz, 4 lõi A53 tốc độ 1,5 GHz cùng chip đồ họa Adreno 430, bộ nhớ RAM 3 GB. Pin của máy có
dung lượng 3.300 mAh có thể tháo rời.
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Lumia 950 có giá tham khảo tại thị trường Mỹ là 550 USD còn bản XL là 640 USD.
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