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Xiaomi Redmi 3 Pro
     A szegény ember luxus telefonja

Írta: Flash



Néhány héttel ezelőtt érkezett el az a 
kritikus pont az életemben, amikor a „jó 
öreg” (8 éves) telefonom 360 százalékban, 
azaz teljes mértékben megérett a cserére, 
és abba a kínos helyzetbe kerültem, hogy 
szembesülnöm kellet a ténnyel: a manap-
ság státuszszimbólummá vált okostelefo-
nok világában majdnem teljesen analfabé-
ta vagyok.

Felkerestem tehát kb. minden ismerő-
sömet akiről kicsit is feltételeztem, hogy 
ért a témához, majd magam is 3-4 hosszú 
éjszakát töltöttem tesztek és vélemények 
olvasgatásával, hogy világosabb képet 
kapjak arról, mit hogy és hogy mit...

Hosszas tanulás és utánajárás után úgy 
döntöttem, mégis inkább a hozzá jobban 
értők tanácsára hallgatok és megrendel-
tem a Xiaomi Redmi 3 Pro-t...

lommal nem ismer fel akármit is csinálok, 
szóval azért annyira mégsem vagyok az). 
Az 5 colos kijelző nem éppen egy hatalmas 
„budiajtó”, de cserébe kényelmesen elfér a 
zsebemben és nem akadályoz mozgás köz-
ben, valamint a maga 720p-s felbontásával 
már viszonylag éles képet mutat, a színek 
szépek.
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...Másnap délután jött is a futár, így ha-
tártalan lelkesedéssel vágtam bele, hogy 
utánanézhessek mit is kaptam.

Egy eléggé kicsi és jellegtelen doboz-
ban érkezett, csak egy kép látható rajta a 
telefonról, a hátoldalán pedig pár műszaki 
adat kínai nyelven. A dobozba egy sima 2 
amperes töltő került, külön kábellel és 
egy SIM tű figyelt a teló mellett. Szépen 
lekerekített sarkai és fém borítása van, 
kényelmes érzés kézben tartani. A felső 
részére egy 3.5 mm-es jack csatlakozó a 
füleshez, egy infraport és egy mikrofon ke-
rült. A hátlapon található baloldalon fent 
a kamera és a segédfény, valamivel alatta 
pedig középen az ujjlenyomat érzékelő, 
amit még egy ismerősömnél sem láttam, 
szóval eléggé „jampinak” érzem magam 
tőle (bár az is igaz, hogy kb. 5-ből egy alka-

Az automata fényerő beállítás azért 
nincs minden alkalommal a helyzet magas-
latán. Ha huzamosabb ideig erős napfény-
ből elmegyünk egy fa árnyéka alatt, annyira 
el tud hirtelen sötétedni, hogy nem látunk 
semmit, és csak kb. 20-30 mp alatt áll visz-
sza (Pokemon go közben eléggé fruszt-
ráló, szóval inkább kikapcsolom ilyenkor). 



Viszont amikor este/hajnalban felkelsz és 
megnézed rajta hány óra, legalább nem üti 
ki a szemedet a fény.

A telefon maga nagyon gyors, 8 magos 
(4* 1.5 GHz + 4* 1.2 GHz) Snapdragon 616 
processzor, Adreno 405-ös GPU, és 3 Gb 
RAM hajtja. Az összes alkalmazás szó sze-
rint pöccre indul, komolyabban még nem 
játszottam rajta, de elméletileg szépen 
kellene vinnie a legtöbb játékot is.

Az Androidra épülő MIUI 7.2 rendszer 
nem egy gyári ROM, hanem a szoftver 
egy módosított, „európai ember barát” 
változata, amiben már elérhető pl. a Play 
Áruház és egy csomó minden más is. Maga 
a kinézete szerintem tetszetős, átlátható. 
Alapból is rengeteg hasznos program volt 
telepítve és számos téma is elérhető rá.

32Gb tárhely biztosítja, hogy mindig 
legyen pár zene, film, előre letöltött you-
tube videó, amit elő lehet kapni, amikor 
az unalom a felső fokát produkálja és nem 
vagyunk gépközelben.

A 4100 mAh-s akksit általában minden 
második nap tölteni szoktam, de elég so-
kat is használom egy nap.

Ami a fényképezőt illeti, az előlapon 
egy 5 megapixeles található ami, hát... 
nem egy nagy durranás, de ha a szükség 
úgy kívánja, lehet vele pár partifotót ké-
szíteni a haverokkal. A hátoldalon lévő 
13 megapixeles már az az okés kategória, 
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gyorsan fókuszál, egyszerű kezelőfelülete 
van a szokásos beállításokkal, teljesen jó. 
Videót Full HD felbontásban készít, szerin-
tem nem is kell ennél több.

Összességében 110 százalékban elé-
gedett vagyok vele, ebben az árkategóriá-
ban valószínűleg nincs jobb a piacon...

Kijelző méret:    5”
Kijelző felbontás: 
1280 x 720 pixel
Kamera: 13 MP

Előlapi Kamera: 5 MP
Belső memória: 3 GB

Belső tárhely: 32 GB
Processzor:   

 Quad-core 1.5 GHz + 
Quad-core 1.2 GHz

  Qualcomm MSM8939v2 
Snapdragon 616
GPU: Adreno 405

Akkumulátor: 4100mAh
SIM foglalat:    Dual-Sim: 

Micro-sim + Nano-sim
Magasság: 139.3 mm
Vastagság: 8.5 mm

Tömeg: 144 g
Szélesség: 69.6 mm 
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