
BỘ ĐIỀU GIẢI X12 LTE
LTE và khả năng kết nối Wi-Fi hàng đầu.

ĐANG XỬ LÝ HÌNH ẢNH KHẢ NĂNG KẾT NỐI ẢNH ĐỒ HỌA MÀN HÌNH HIỂN THỊ VIDEO ÂM THANHAN NINH SẠC NHANH

Tốc độ Epic LTE cho hiệu quả 
ứng dụng tăng áp.

Wi-Fi thế hệ tiếp theo cho khả 
năng kết nối tối ưu tại nhà và 
văn phòng.

Duy trì kết nối qua các công 
nghệ không dây.

• Hỗ trợ tốc độ tải về lên đến 600 Mbps, tăng 33%  
 so với Snapdragon 810.

• Hỗ trợ tốc độ tải lên đến 150 Mbps, tăng 200% so  
 với Snapdragon 810.

• Truy cập nhanh các tập tin trong đám mây, dễ   
 dàng chia sẻ hình ảnh và video.

• 11ac MU-MIMO Wi-Fi với số lượng vật liệu nạp vào  
 cao hơn 3X ở những nơi đông đúc.

• 11ad multi-gigabit Wi-Fi cho 4K video, kết nối   
 không dây, và truyền tập tin nhanh như tia chớp.

• Hoạt động Wi-Fi liền mạch ở các băng tần 2.4, 5,  
 và 60 GHz.

• Hỗ trợ LTE trong phổ tần không có giấy phép   
 (LTE-U) để có tốc độ nhanh hơn ở những nơi  
 đông đúc.

• Cuộc gọi giọng nói HD và video qua LTE và Wi-Fi,  
 với khả năng theo dõi chất lượng Wi-Fi thời  
 gian thực.

• Chức năng điểm truy cập Wi-Fi với khả năng tiêu  
 thụ điện thấp hơn 45% so với các thế hệ trước.

BỘ VI XỬ LÝ QUALCOMM® SNAPDRAGON™ 820 PROCESSOR
RÕ NÉT VÀ THÔNG MINH. 
Giới thiệu Snapdragon 820 đa năng mới—bộ vi xử lý di động mạnh mẽ nhất mà Qualcomm Technologies từng tạo ra. Và với bộ điều giải 
X12 LTE được tích hợp, khả năng kết nối LTE và Wi-Fi hàng đầu với tốc độ mạnh mẽ cần thiết để bạn tăng cáp các ứng dụng yêu thích 
được kết nối. Với mục đích sản xuất nhất định xác định lại tính hiệu quả, sáng tạo và trải nghiệm người dùng, Snapdragon 820 nâng tính 
năng di động thông minh lên một tầm cao hoàn toàn mới.820

LTE Wi-Fi LTE + Wi-Fi

GIỚI THIỆU VỀ SNAPDRAGON 820
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