Pilihan Smartphone 5G
Jaringan 5G (dari “Generasi ke-5”) merupakan generasi terbaru dari komunikasi seluler. Ini
menggantikan sistem 4G (LTE-A, WiMax), 3G (UMTS, LTE) dan 2G (GSM). Kinerja 5G
menargetkan kecepatan data tinggi, latensi uang berkurang, penghematan energi,
pengurangan biaya, kapasitas sistem yang lebih tinggi, dan konektivitas perangkat yang
masif. Fase pertama dari spesifikasi 5G di Release-15 akan selesai pada April 2019 untuk
mengakomodasi penyebaran komersial awal. Fase kedua dalam Release-16 dijadwalkan
selesai pada April 2020 untuk diserahkan ke International Telecommunication Union (ITU)
sebagai kandidat teknologi IMT-2020.

Pilihan Smartphone 5G Tahun 2019 ini semua menggunakan OS Android dengan
kostumisasi masing-masing pabrikan. Saat ini OS Android terbaru adalah versi 9.0 dengan
kode PIE.
Android Pie merupakan versi utama 9 dari sistem operasi Android. Android Pie pertama kali
diumumkan oleh Google pada 7 Maret 2018, dan pratinjau developer dirilis pada hari yang
sama. Pratinjau kedua, merupakan kualitas beta, dirilis pada 8 Mei 2018. Beta terakhir
Android P (pratinjau kelima merupakan sebagai “Release Candidate”) dirilis pada 25 Juli
2018. Dan resmi dirilis pada Agustus 6, 2018.

Pilihan Smartphone 5G
Inilah Pilihan Smartphone 5G yang sobat tunggu-tunggu:

1. Huawei Mate X

techradar.com
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Huawei Mate X bisa menjadi pertimbangan untuk dimiliki pada tahun 2019. Engselnya yang
kokoh memungkinkan handset ini untuk dilipat, berubah dari 8 penuh tablet inci ke
smartphone 6.6 inci dan 6.38 inci lebih tradisional dengan layar di kedua sisi. Rasanya
seperti memegang masa depan di tangan, ketahuilah bahwa euforia transformatif atas
smartphone ini datang dengan harga yang sangat tinggi. Jadi harga Huawei Mate X yang
mahal ini apakah akan laris dipasaran? Mari kita tunggu.

2. Xiaomi Mi Mix 3

mi.com
Spesifikasi Xiaomi Mi MIX 3 memiliki Tampilan Layar Penuh dengan 93,4% rasio layar
terhadap body. Bagian depan ponsel hampir semua layar berkat desain kamera ganda
tersembunyi, dimungkinkan oleh slider magnetik yang inovatif, yang tetap bekerja seperti
baru setelah 300.000 slide. Harga Xiaomi Mi MIX 3 pasti lebih murah, karena memang
Xiaomi terkenal menjual Smartphone dengan harga terjangkau.

3. LG V50 ThinQ

Finder
LG V50 ThinQ pada bagian depan terdapat notch dan pengaturan kamera selfie lensa ganda
di bagian atas. Layar OLED 6,4 inci tajam, dengan resolusi 3.120 x 1.440 piksel. LG V50
ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 855. Dan dengan 6GB RAM dan 128GB
penyimpanan internal, tetapi ada kartu MicroSD jika membutuhkan lebih banyak
penyimpanan. Kinerja ponsel yang luar biasa, karena ini adalah chip paling kuat di ponsel
Android tahun ini.

4. Samsung Galaxy S10

samsung.com
Tampilan Infinity 6,1 inci yang benar-benar menjadi daya jual Samsung Galaxy S10.
Spesifikasin Samsung Galaxy S10 memperkenalkan tampilan hampir ujung-ke-ujung yang
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membentang dari atas ke bawah, dengan piksel tumpah di tepi melengkung di samping dan
tidak ada ruang untuk bezel besar . Pada 2019 smartphone Samsung Galaxy S10 adalah
andalan Samsung. Harga Samsung Galaxy S10 pasti mahal, karena ini adalah Ponsel
Flagship.

Baca Juga :
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Cara Meningkatkan Fokus saat Bekerja

5. ZTE Axon 10 Pro

The Live Mirror
ZTE Axon 10 Pro menampilkan layar AMOLED 6,4 inci + fleksibel. Yang juga merupakan
smartphone pertama dari ZTE yang mendukung konektivitas 5G. Spesifikasi ZTE Axon 10
Pro yang menampilkan tampilan ujung-ke-ujung dengan nothc tetesan air di bagian atas.
Dan ditenagai oleh chipset octa-core Qualcomm Snapdragon 855 yang diproduksi
menggunakan proses 7nm. Digabungkan dengan modem Snapdragon X50 untuk
mengaktifkan konektivitas 5G.
Itulah Pilihan Smartphone 5G, sobat mau pilih yang mana?
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