Tips Memilih Smartphone sesuai Kebutuhan
Jangan asal pilih smartphone, berikut Tips Memilih Smartphone sesuai Kebutuhan.
Keberadaan HP Pintar alias Smartphone di era moderinitas saat ini memang tak bisa
dihindari. Ada beberapa faktor yang membuat Smartphone banyak dipilih oleh masyarakat
di era teknologi informasi yang serba instan dan cepat. Selain karena kebutuhan akan
konsumsi informasi yang cepat dan gampang, faktor banyak nya pilihan Smartphone dengan
segala kelebihan kekurangan dan dari harga yang murah sampai mahal membuat banyak
orang berpindah ke HP biasa ke HP Pintar.

Penjualan ponsel yang sedang merajai pasaran ialah penjualan ponsel jenis smartphone
android yang memang banyak diminati oleh masyarakat termasuk masyarakat indonesia.
Untuk saat ini smartphone android hadir dengan kemampuan yang menarik dan bisa
dibilang dapat kita beli dengan harga yang relatif murah, Apalagi ditambah dengan akses
internet yang tergolong mudah serta canggih fitur yang dimiliki oleh smartphone android
untuk mengakses berbagai informasi dan tukar menukar data yang dimiliki bisa melewati
jejaring social.
Dari segi tampilan memang ponsel yang satu ini cukup keren juga banyak sekali fiturnya
dan kita bisa mendownload aplikasi dengan mudah di internet antara lain kita bisa
mengunduh aplikasi android di play store google. Dengan berbagai keunggulan yang
dimiliki android yang akan memudahkan serta memanjakan penggunaya, Hal itu yang
membuat produsen hp android berlomba-lomba untuk membuat ponsel android yang lebih
dari sekedar ponsel lainya baik dari kualitas dan harga yang bersaing terbilang murah.

Tips Memilih Smartphone sesuai Kebutuhan
Pada awalnya Smartphone hanya dimiliki oleh beberapa kalangan masyarakat saja, namun
di era modern ini semua kalangan sudah bisa memiliki Smartphone berkualitas dengan
harga terjangkau. Faktor banyaknya Smartphone murah ini tak lain karena persaingan para
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Vendor Smartphone Dunia yang berlomba-lomba dalam mengembangkan kreatifitas mereka
dalam membuat Smartphone yang terjangkau dan memiliki spesifikasi yang dibutuhkan oleh
masyarakat.
Dari banyaknya pilihan Smartphone, maka tak heran jika banyak orang yang bingung dalam
memilih Smartphone yang tepat untuk mereka. Oleh karena itu, disini kami akan
memberikan Tips Memilih Smartphone yang benar yang sesuai dengan kebutuhan

1. Tips Memilih Smartphone Berdasarkan Sistem Operasi
Ada 4 sistem operasi mobile yang sangat dikenal oleh masyarakat yakni Android,
Blackberry, Windows Phone dan iOS. Ke masing-masing sistem operasi (OS) mobile ini
memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Untuk Android sangat dikenal
sebagai OS Mobile yang paling digemari oleh banyak Vendor Smartphone berkelas Dunia
maka tak heran jika harga Smartphone Android sangat murah dibandingkan dari
Smartphone yang memakai OS Mobile lainnya. Ia adalah sebuah platform lunak yang sangat
menyesuaikan keinginan para penggunanya. Banyak aplikasi dan game keren yang ada di
sistem operasi ini yang bisa di unduh secara gratis alias cuma-cuma. Sayangnya dengan
kelebihan sistem operasi Android ini, OS ini sangat rawan akan serangan virus karena
bersifat open source. Tips memilih Smartphone Android yang bisa anda pakai adalah apakah
anda menyukai hal-hal yang baru yang bisa sobat deteknokers coba sebebas mungkin? jika
iya maka Smartphone Android pantas untuk dimiliki oleh Sobat.

2. Tips Memilih Smartphone Berdasarkan Kinerja/Performa
Setiap Smartphone memiliki kinerjanya berbeda-beda, tentu perbedaan ini berkaitan erat
dengan harga yang dipatok oleh Smartphone tersebut. Tips ini juga merupakan salah satu
Tips Memilih Smartphone Gaming yang berkualitas. Karena faktor kecepatan alias kinerja
ini sangat berperang penting seberapa ampuh Smartphone tersebut bisa memainkan banyak
game berat.

3. Tips Memilih Smartphone Berdasarkan Resolusi Kamera
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Selanjutnya kita wajib untuk memperhatikan bagian dari kamera, pemilihan kamera
sebaiknya memiliki resolusi kamera yang jernih dan bagus agar gambar yang dihasilkan
baik. Bagi ponsel yang harganya dibawaha rata-rata namun masih dalam golongan android
biasanya juga sudah memiliki resolusi kamera yang lumayan baik. Namun jika untuk lebih
baiknya sobat dapat memilih resolusi kamera yang lebih seperti yang dimiliki smartphone
sonny xperia.

4. Tips Memilih Smartphone Berdasarkan Daya Tahan Baterai
Tentu sangat kesal jika sedang asyik-asyiknya bermain namun tiba-tiba Smartphone kita
lowbet alias baterainya habis. Oleh karena itu faktor kapasitas baterai sangat berperan
penting dalam tips memilih Smartphone yang berkualitas. Biasanya kalau sobat memilih
Smartphone dengan CPU Tertinggi, konsumsi daya baterai akan lebih tinggi. Oleh sebab itu
disarankan untuk sobat memilih Smartphone dengan kapasitas baterai lebih dari 2600 mAh
dan lebih baiknya lagi Smartphone tersebut dibekali fitur fast charging atau Quick Charge.

5. Tips Memilih Smartphone Berdasarkan Kapasitas Penyimpanan
jika menginginkan Smartphone dengan kualitas baik, maka harus diimbangi dengan
kapasitas penyimpananya. Kapasitas penyimpanan di Smartphone ada 3 diantaranya
Memori Internal, RAM dan Microsd. Pilihlah Smartphone yang memiliki memori internal
lebih dari 8 GB dan dilengkapi slot microsd. Karena kapasitas memori internalnya ini
biasanya sudah beberapa dipakai untuk software bawaan dari Smartphone tersebut. Dan hal
yang paling wajib juga yang harus sobat ketahui adalah pilihan Smartphone dengan
kapasitas RAM yang lebih dari 1 GB karena kebutuhan RAM ini tidak bisa di acuhkan begitu
saja. Kinerja RAM semakin besar akan berpengaruh terhadap fungsi Smartphone dalam
membuka banyak aplikasi secara cepat.
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Baca Juga :
Cara Menghemat Baterai Smartphone yang Boros
Cara Mempertajam Ingatan

6. Tips Memilih Smartphone Berdasarkan Koneksi Internet
Kelebihan dari Android adalah salah satunya pada Koneksi jaringan internet. Memang
secara jaringan untuk koneksi internet pada android minimal memiliki jaringan 3G (HSDPA)
dan untuk lebih bagusnya jika sebuah smartphone mendukung jaringan LTE sepeti support
untuk jaringan 4G LTE. Selain dari jaringan tersebut dapat didapatkan dari simcard dan
wajib bagi sebuah ponsel android untuk mendukung sistem wifi.

7. Tips Memilih Smartphone Berdasarkan Merek
Pemilihan smartphone berdasarkan merek bisa anda perhatikan sebagai acuan kualitas.
Biasnya sebuah merek ternama sudah mempertimbangkan kualitas produknya demi
kenyamanan serta keupasan pelangganya. Selain itu merek ternama biasanya memiliki
galery resmi agar pengguna merek tersebut dapat memperbaiki ponselnya jika sewaktuwaktu terjadi masalah pada ponsel tersebut.
Itulah Tips Memilih Smartphone sesuai Kebutuhan. Jangan asal pilih ya sobat.
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