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Folytatás a következő oldalon!

Mivel egy évig használtam egy 
Motorola DEFY-t, így nagyjából 
körvonalazódott bennem, hogy mi-
lyen paramétereket is várok el az új 
telefonomtól: 2 magos proci, lega-
lább 1GB-nyi RAM és legalább 4.0-
ás Android. Mivel Motorolám volt, 
így azokat kezdtem el nézni, de túl 
drágának találtam azokat a készül-
ékeket, amiket szívesen megvennék. 
Tudom, a minőségnek ára van, de ak-
kor sem fogok 150 ezerért telefont

Lassan itt volt az ideje, hogy lecseréljem kicsit ütött-kopott telefonomat 
valami jóra. Valamire, ami gyors és elég nagy a kijelzője.

// NewPlayer

venni!
Aztán egy hírtelen jött ötlettől 

vezérelve úgy gondoltam, hogy ha 
már van egy Ázsiával foglalkozó ma-
gazinom és oldalam, akkor nézzünk 
szét az ázsiai piacon, vajon ők milyen 
telefonokat árulnak? Amúgy is hallani 
lehet legendákat, hogy ugyanazon a 
gyártósoron készül a márkás és a kínai 
telefon is, csak más feliratot nyomtat-
nak rá!

PoMp W99

Tanács kezdő vásárlóknak

Ha valaki kínai telefonra adja a 
fejét, akkor első körben gondolja át, 
hogy milyen eszközöket használ és 
azokkal mennyire van megelégedve. 
Nekem pl. van egy Lenovo laptopom, 
amit nagyon szeretek, mert strapa-
bíró. Pedig a Lenovo egy kínai márka!

Aztán a második körben azt kell 
eldöntenie, hogy milyen hardware-t 
szeretne. A 4 mag bőven elég, az An-
droid úgysem használja ki. 2 GB most 
már kb. alapfelszereltségnek számít, 
pedig ha teljesen őszinték akarnánk 
lenni, 1 GB is elég lenne. Aztán ott a 
kijelző, amiből manapság már van HD, 
fullHD és Retina is! Ha ezeket végig-
gondoltuk magunkban, akkor jöhet a 
rendelés. 

Ma már annyi kínai webshop 
áll rendelkezésünkre, hogy öröm 
közöttük válogatni. Meg aztán ott 
az eBay-is! Persze azért legyünk 
körültekintőek és ha találunk egy old-
alt, ahonnan lehet rendelni, legyenek 
fenntartásaink! Érdemes körbe nézni, 
hogy mások honnan szoktak vásárolni, 
vagy ha már megvan a kiválasztott 
telefon, akkor az esetek 99%-ban a 
gyártónak van saját webshopja. 

Amikor pedig fizetni akarunk, 
válasszuk pl. a PayPal opciót, követő 
kóddal és biztosítással! A PayPal 
azért jó, mert ha átvertek minket, 
akkor visszaküldi a befizetett pénzt, 
a követő kód segítségével nyomon 
követhetjük, hogy éppen hol jár a 
rendelésünk és a biztosítást azért ér-
demes megkötni, mert ha bármi tör-
ténik a szállítás folyamán és mondjuk 
elveszik a csomag, ingyen küldenek 
egy másikat az adott készülékből.

Még egy utolsó fontos információ: 
nálunk Magyarországon a GSM mobil 
hálózat van használatban, így olyan 
telefont kell keresni, ami képes erre 
a hálózatra csatlakozni, különben 
használhatatlan lesz a készülék!

Paraméterek:

Operációs rendszer: 
Android 4.2.1

Processzor: 
MTK6589T Quad core ,
Cortex A7 1.5GHz

RAM: 2GB

ROM: 32GB

Kijelző: 
5 inch 1280*720 pixel

WIFI: 802.11 b/g

Előlapi kamera: 2MP

Hátlapi kamera: 8MP

Akkumulátor: 
1700 mAh

Csatolók: Micro USB, 
3.5mm Jack, Mirco SD

Hivatalos oldal: 
http://www.china-
pomp.com/

http://anipalace.hu
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Ezzel a tudással indultam én is harcba és egy sokak ál-
tal ajánlott és biztonságosnak mondott oldalon kezdtem el 
nézelődni a vásárolható készülékek közül. A taktikám nagyon 
egyszerű volt: mindenből a lehető legjobbat, vagy közel a leg-
jobbat választom. Így a 2 GB memória, Android 4.2 és 5 inch-es 
kijelző méretű szűrőket bekapcsoltam és elkezdtem válogatni 
pár készülékből, amit a kereső kidobott. Utánajártam a hírolda-
lakon, hogy ki mit ír az adott telefonról, van-e róla valamilyen 
bemutató videó vagy akármi igazából. 
Pár napnyi keresgélés és utánaolvasás után végül is úgy döntöt-
tem, hogy a POMP W99-es telefont fogom megvenni és le is 
adtam a rendelésemet a fentebb említett hármas módszerrel.

Kicsit több mint 3 hét után vehettem át a telefont, amin 
meg is lepődtem!

Sajnos a csomagolásról nem csináltam fényképeket, 
mert ahogy kijöttem a postáról, már az utcán széttéptem és 
a kukába dobtam. Mindenesetre nagyon biztonságosan be 
volt bugyolálva. Több soron átkötve, és még egy buborékos 
csomagolással is körbevették! Nem is lett semmi baja sem a 
készüléknek sem a dobozának! A doboz kibontása után is szép 
és rendezett látvány fogadott, mindent külön zacskókba cso-
magolva, rendezetten a hely maximális kihasználtságát szem 
előtt tartva raktak be. A telefonon kívül találunk még párat a 
szokásos dolgokból: füles, aksi, usb adatkábel és adapter. Ezen-
kívül még kapunk egy kijelzővédő fóliát és egy elegáns tokot is. 
Az utóbbi kettőn nagyon meglepődtem, ilyeneket nem szoktak 
telefon mellé adni és nem is írták a rendelésnél, hogy jár hozzá!

Bár amennyire örülünk a plusz dolgoknak, annyira használ-
hatatlanok is igazából! A füles egyből kuka, nagyon rossz, zene 
hallgatásra egyáltalán nem alkalmas, és telefonálásra is csak 
éppen hogy! A kijelzővédő fóliát nekem nem sikerült felrakni 
rendesen, buborékos lett és el is mozdult használat közben, 
így azt is inkább levettem és ment a kukába. A tok nagyjából 
használható, de nekem most így 2 hét használat után már kezd 
szétmenni. Még szerencse, hogy rendeltem egy másikat, kicsit 
normálisabbat!

Kibontás

A W99-es engem első ránézésre egy Samsungra 
emlékeztet és mikor kérdeztem ismerősöket ők is azt 
mondták, hogy annak látszik. Mondjuk az elődei a W88 
és a W89, még inkább hasonlítanak egy S2-esre.
Mivel a tervezéskor volt honnan ötletet venni, a 
telefon szépen néz ki, jó a tapintása, nincsen olcsó 
műanyag megjelenése, hanem minden kellemes 
és lágy. A készülék tetején van az USB csatoló, ami 
nekem nagyon furcsává teszi a telefon töltés közbeni 
használatát, egészen addig amíg el nem forgatjuk!

A rendelés

Külső

Folytatás a következő oldalon!
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Bal oldalt van a hangerő szabályzó és jobb oldalt a bekapcsoló 
gomb. Ez utóbbi eléggé szerencsétlen választás, mert amikor 
zsebre teszem, rendszeresen megnyomom.
A kijelző alatt található három Androidos gomb (menü, home 
és vissza) viszont nem kapott háttér világítást. Hogy teljesen 
őszinte legyek, nekem fel sem tűnt, amíg fel nem hívták rá a 
figyelmemet! Még esti használatnál is természetes, hogy az 
egyes gombok érzékelő felületei hol vannak.

Egy reggeli hírolvasás akár 20%-ot is képes felemészteni. 
Ha viszont nem használjuk sokat, akkor bő 2 napig is bírja!

A POMP szerencsénkre nem sokat vesződött az An-
droiddal, ami megint csak pozitívum! Egy teljesen alap angol 
4.2-est kapunk, amihez néhány másod perc alatt le lehet szed-
ni a magyar fordítást.

A kamerájával lőttem egy-két képet az egyik családi ebéd 
közben, amit utána kivetíttettünk TV-re. Nem volt velük sem-
mi baj igazából, de a kamerát nem teszteltem ki. Nekem csak 
QR-kód olvasásra kell.

Mint említettem a rendelésnél, a W99-es 2 GB RAMmal 
rendelkezik. Ez bőven sok bármire is! Ezt még megfejelték 
egy MTK 1.5GHz-es Cortex A7 négymagos procival. Még nem 
találtam olyan játékot vagy alkalmazást, amit ne bírt volna el! 
Ahhoz pedig, hogy a sok játék elférjen a telefonon, kapunk 
egy 32 Gb-os tárhelyet, és ha még ez sem lenne elég, akkor 
megfejelhetjük még egy 32 Gb-os SD kártyával is.

A készülék legnagyobb hátránya a kicsi aksija. Az 1700 
mAh-es akkumulátort nagyon gyorsan leszívja az 5 colos 
kijelző. 

A POMP W99-es mindent egybevéve nem rossz telefon. 
Vannak azért vele problémák, amiket nem tudok mire vélni.
Amikor beraktam a SIM kártyámat, akkor első indításra nem 
akarta felismerni, csak egy újraindítás után. Viszont ezt én 
betudom már a SIM kártyámnak, mert nagyon régi!
Eddig talán egyszer volt olyan, hogy a hálózatról lecsatlako-
zott, de néhány másodperc után újra magára talált. Sajnos 
nem jöttem rá, hogy ez mi miatt történhetett.

Az aksija nagyon kicsi és sajnos nagyobbat sem lehet kap-
ni, ugyanis nincsenek kínai gyártók, akik gyártanának, így 
mindent az eredeti gyártótól lehet csak beszerezni, vagy ha 
általánosabb tartozékról van szó (pl. tok), akkor univerzálisat 
kell venni.
A GPS-be sajnos még nem sikerült életet lehelnem. Olvas-
tam több leírást, miszerint egy külön progit kéne felrakni, 
de nekem az sem segített! Még próbálkozom vele majd vala-
mikor, de lehet hogy egyáltalán nem működik.

Hogy megéri-e megvenni a POMP W99-et? Erre nem tudok 
egyértelmű választ adni. A készülék belülről már csak akkor 
lenne jobb, ha egy Snapdragon dolgozna benne és legalább 
2500-as aksija lenne. Viszont így is nagyon jó és a mindennapi 
használatra számomra tökéletes. Azért húznám le egy kicsit, 
mert a GPS nem működik, de mint írtam, arra is van elvileg 
megoldás, csak még nem találtam meg!
Ha valaki olcsó és gyors telefont szeretne, akkor szerintem 
érdemes egy próbát tennie vele.

Belső

Tapasztalatok
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