
     ኒው ዮርክ፣ መስከረም፣ 2022 -- TECNO፣ ዓለም አቀፍ 
ፕሪሚየም የስማርትፎን ብራንድ ዛሬ በኒውዮርክ የሮክ ፌለር ሴንተር     
የ CAMON 19 መጀመሩን አስታውቋል። ለወጣት ፋሽን ተከታዮች 
የተነደፈው TECNO CAMON 19  ከፎቶግራፍ ጋር የተያያዙ 
ተለምዷዊ ፈተናዎችን በምሽት እና በዝቅተኛ ብርሃን ከስታይል ጋር 
ለማሸነፍ የተነደፈ ሲሆን እንደ 64MP ደማቅ የምሽት ፎቶግራፊ 
ቴክኖሎጂ እና የኢንዱስትሪው በጣም ቀጭን 0.98mm bezel.

በስልኩ ውስጥ ያሉት ስማርትፎኖች የRGBW ቀለም ማጣሪያ ዳሳሽ 
ቴክኖሎጂን ያሳያሉ፣ ይህም የብርሃን ቅበላ በ30 በመቶ እንዲሻሻል 
አሁን ባሉት ሁለንተናዊ RGB ውቅሮች ላይ ነጭ ንኡስ ፒክስል 
ይጨምራል።
የ TECNO ዋና ስራ አስኪያጅ ጃክ ጉዎ “TECNO CAMON 19 
ተከታታይ ፕሪሚየም ስማርትፎን ለሚፈልጉ በዓለም ዙሪያ ላሉ 
ሸማቾች መልሱ ነው” ብለዋል ። TECNO CAMON 19 ተከታታይ 
እና በቴክኖሎጂ፣ በፈጠራ እና በንድፍ ውህደት ላይ ተጨማሪ 
እድሎችን ለመፈተሽ TECNO ያለውን ቁርጠኝነት አጠንክሮ 
ቀጥሏል።

     ደማቅ የምሽት  ቪዲዮ፣ በጨለማ ብርሃን ውስጥ የሚያበራ
ለቪዲዮ አድናቂዎች TECNO CAMON 19 አዳዲስ የፈጠራ እና 
የጥራት ደረጃዎችን ለማቅረብ በተነደፉ በርካታ አዳዲስ ባህሪያት 
ቪዲዮዎችን ማረም ቀላል ያደርገዋል። የቪዲዮ የምሽት እይታ 
ስልተ-ቀመር ከምርጥ ያነሰ የድባብ ብሩህነት ሲያገኝ የምስሉን 
ብሩህነት ለማሻሻል ከRGBW ሴንሰር/የመስታወት ሌንስ ሲስተም 
ጋር በራስ-ሰር ይሰራል። በተጨማሪም፣ OIS+EIS ማረጋጊያን 
በመጠቀም–በጨለማ አካባቢዎችም ቢሆን–ሌዘር ብሩህ እና 
የተረጋጋ ምስል ወይም ቪዲዮን ለማረጋገጥ በፍጥነት ትኩረት 
ያደርጋል።

     የCAMON 19 ተከታታይ ሞዴሎች ከ አሁን ጀምሮ  በስፋት በቴክኖ ሞባይል መሸጫ መደብሮች በስፋት ይገኛል

TECNO በዓለም አቀፍ ደረጃ ከ70 በላይ ገበያዎች ውስጥ የሚሰራ ፕሪሚየም የስማርትፎን እና AIoT መሳሪያዎች ብራንድ ነው።                
በstop at nothing" እንደ የምርት ስም ዋናው ይዘት፣ TECNO በአለም አቀፍ አዳዲስ ገበያዎች ላይ ላሉ ተራማጅ ግለሰቦች ምርጡን ዘመናዊ 
ቴክኖሎጂዎችን ለመክፈት ቆርጦ ተነስቷል፣ ይህም ሸማቾች የአጋጣሚዎችን አለም እንዲገልጡ የሚያነሳሷቸው በቅጥ የተነደፉ የማሰብ ችሎታ 
ያላቸው ምርቶችን ነው። TECNO ከተለያዩ ገበያዎች የሚመጡ ሸማቾችን ፍላጎት ይገነዘባል እና “በልባቸው ወጣት” የሆኑትን ሸማቾችን 
በማገልገል የላቀ ችሎታቸውን በማሳየት የተረጋገጡአካባቢያዊ ፈጠራዎችን እና የዲዛይን ግኝቶችን ያቀርብላቸዋል። የTECNO ፖርትፎሊዮ 
በስማርትፎኖች፣ ስማርት ተለባሾች እና AIoT መሳሪያዎች ላይ ይዘልቃል። 

ለበለጠ መረጃ እባክዎን
ይጎብኙ: www.tecno-mobile.com.
 

     5000 MAH ባትሪ + 33 ዋት ፍላሽ ባትሪ
TECNO CAMON 19 Pro በ MediaTek Helio G96 ቺፕሴት 
የተጎላበተ ሲሆን በተሻለ ማሳያ ፣ የበለጠ የምስል ማቀነባበሪያ 
ሃይል እና ፈጣን ፍጥነት። ለ 5,000 mAh ባትሪ ምስጋና ይግባውና 
ከ 33 ዋት ፍላሽ ቻርጅ ጋር በማጣመር ለCAMON 19 ኃይል 
ማለቅ ችግር አይሆንም ።

64ሜፒ 2X ኦፕቲካል-አጉላ ሌንስ የበለጠ ግልጽ እና የበለጠ ዝርዝር 
የቁም ምስሎችን ያቀርባል
በCAMON 19 ተቀባይነት ያለው 50ሜፒ ካሜራ 2X 
የጨረር-ማጉላት ሌንስ ይጠቀማል። የ50ሚሜ ምርጥ የትኩረት  
ርቀት ተጠቃሚዎች ያለምንም ማዛባት ቪዲዮዎችን እና ፎቶዎችን 
በይበልጥ ግልጽ እና ግልጽ በሆነ የቁም ምስል እንዲነሱ 
ያስችላቸዋል። 

በቁም ሁነታ ላይ ሲሆኑ፣ የቁም ምስሎችን ለማድመቅ 2x የቁም 
ፎቶን ከቦኬህ ጋር መምረጥ፣ ተራ ቀረጻን ወደ መጽሄት ጥራት ያለው 
ድንቅ ስራ ይለውጠዋል።

    0.98ሚሜ ቀጭን ቤዝል፣አስደናቂ የኋላ ሼል ከ200 ሚሊዮን ኮከቦች ጋር
TECNO CAMON 19 ወደር የማይገኝለት መሳጭ ተሞክሮ ለማቅረብ ባለ 6.8 ኢንች ኤፍኤችዲ+ ስክሪን በመቅረጽ የኢንደስትሪውን 
በጣም ቀጠን ያለው ስልክ ይሰጣል። የ200 ሚሊዮን ክሪስታሎች አልማዝ የመሰለ ሽፋን ከፍተኛ ጥራት ያለው ሸካራነት ይሰጣል እናም 
የጣት አሻራዎችን በማስወገድ ይከላከላል። ባለ ሁለት ቀለበት እና ሶስት ካሜራዎች ያለው ኃይለኛ ካሜራ የመጨረሻውን አጠቃላይ ስሜት 
ለመፍጠር የካሜራውን እና የኋላ ፓነል ውበት ንድፍን በትክክል ያስተካክላል።

በጣም ቆንጆ ነው፣ በተጨማሪም፣ TECNO CAMON 19 ተከታታዮች በቅርቡ የiF Design Award 2022 ለላቀ የምርት ዲዛይን ቀጭን 
bezel ዲዛይን እና በረቀቀ ባለሁለት ቀለበት ባለ ሶስት ካሜራ አቀማመጥ አሸንፈዋል። 

የመጀመሪያው RGBW+G+P ሴንሲቲቭ ሌንስ ለ64ሜፒ ብሩህ 
የምሽት ምስል
በኢንዱስትሪው-የመጀመሪያው 64ሜፒ ዋና ካሜራ እና RGBW 
ሌንስ ከሳምሰንግ ጋር አብሮ በተሰራው የCAMON 19 ሱፐር 
የምሽት ካሜራ ጥሩ ባልሆኑ የብርሃን ሁኔታዎች ውስጥ ብሩህ፣ 
ግልጽ ምስሎችን እና የቁም ምስሎችን በትክክል ለማንሳት አዲስ 
መመዘኛዎችን ያወጣል። ይህም የሰው ዓይንን ትኩረት የሚመስል 
እና ልዩ የብርሃን ሂደትን የሚፈቅድ ሴንሰር ሲስተም በመቅጠር 
ከመስታወት መነፅር ጋር የብርሃን ቅበላን ከ208 በመቶ በላይ 
የሚጨምር እና የምስሉን ብሩህነት በእጅጉ የሚጨምር ነው።

በሱፐር ናይት ሁኔታ ላይ ሲኖር ሴንሰሩ እና ሌንስ ደብዛዛ ብርሃን 
በሌለባቸው አካባቢዎች የተነሱትን የቁም ምስሎች ወደ ብሩህነት፣ 
ንፅፅር እና ጥርት ወደ ሚሞሉ የቁም ቅርሶች (እንዲሁም "ጫጫታ" 
በመባልም የሚታወቁት) በማስወገድ ይቀይራሉ። አራቱ የኋላ የእጅ 
ባትሪዎች ከላቁ አልጎሪዝም ጋር ዝቅተኛ የብርሃን ሁኔታዎችን 
ይገነዘባሉ እና ጥላዎችን ወይም ጨለማ ቦታዎችን በብቃት 
ለመሙላት አስፈላጊውን ብርሃን ይሰጣሉ።

በTECNO CAMON 19 ተከታታዮች ላይ የኤችዲአር በመጠቀም 
በጀርባ ብርሃን አካባቢዎች ውስጥ ያሉ ምርጥ ቪዲዮዎችም 
ይረጋገጣሉ። ቴክኖሎጂው ይበልጥ ግልጽ የሆኑ የጀርባ ብርሃን 
ምስሎችን እና የሰውን ፊት ተጨማሪ ውበቶችን ለመፍጠር ይረዳል።

AI የፊት ውበት፣ የተለያዩ የፊት ቅርጾችን፣ የቆዳ ቀለሞችን 
በብልህነት ይለያል የስማርትፎኑ ካሜራ ሲስተም የተለያዩ የፊት 
አወቃቀሮችን እና የቆዳ ቃናዎችን በብልህነት የሚለይ እና ከሌሎች 
ማሻሻያዎች ጋር በመሆን ለስላሳ ቆዳዎች እና ትክክለኛ የቆዳ 
ቃናዎች የሚሰጠውን AI Face Beauty ቴክኖሎጂን ይጠቀማል።

የTüV Rheinland የእውቅና ማረጋገጫ በ120Hz ከፍተኛ የማደስ 
ፍጥነት(refreshing)
የ TECNO CAMON 19  ውበት ያለው ውበት ማሟያ ተስማሚ 
የሆነ የመዝናኛ ተሞክሮ ለመፍጠር በተጠቃሚ ምቾት ላይ ትኩረት 
የሚያደርጉ የአፈጻጸም ባህሪያት ናቸው።
ጨዋታዎችን በመጫወት፣ ቪዲዮዎችን በመመልከት ወይም 
በማህበራዊ አውታረመረቦች ውስጥ ማሸብለል፣ ስልኩ ዊድ ለር 
ጋሙትን የሚያሳይ ማሳያ እና የ120 ኸርዝ የማደስ ፍጥነት ያሳያል፣ 
ይህም ስልኩን ለአስደናቂ የእይታ ተሞክሮ ግልጽነት፣ ብሩህነት እና 
የቀለም ትክክለኛነት ያመቻቻል። በTuV Rheinland የተረጋገጠ 
ማሳያው ሰማያዊብርሃንን ይቀንሳል እና የዓይን ድካምን እና 
ድካምን በመቀነስ የበለጠ ምቹ የእይታ ተሞክሮ ይሰጣል። 

A�erwards, the process of the training went smoothly. According to the earlier given order, each one of the 
seven key sta� employees came into the meeting room individually, representing their works from January 
2022 to July 2022 in a well detailed report.

አዲስ CAMON 19 በኒውዮርክ የሮክፌለር ማእከል 
ለመጀመሪያ ጊዜ ለእይታ ቀረበ
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አስደናቂ የምሽት ፎቶግራፍ የማንሳት 
ሀይል አካቶ  አዲሱ Tecno Camon 19 
አለም አቀፍ  ገበያውን ተቀላቀለ

Your Ultra Shine in the Night
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