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Teljesítmény

 A telefon lelkét a Helio P25 adja, ami egy 
8 magos 2,6 Ghz-es erőmű. Ezt még megfejelték 
6GB rammal és egy 64GB-os belső tárhellyel, így a 
teljesítményre nem is lehet panaszunk. A telefon 
zökkenőmentesen megy, minden gond nélkül. Az 
Asphalt 8 max grafikai beállítások mellett nem 
csak gyönyörűen néz ki, de még folyékonyan, aka-
dás mentesen is játszható.

 A kijelző egy Full HD-s Corning Gorilla Glass 
3-as kijelző, ami nem csak strapabíró, de még szé-
pen is néz ki. Egy ideig használtam rajta kijelzővé-
dő fóliát, ami már annyira összetört rajta a földre 
esésektől és a kulcs és telefon egy zsebben hor-
dásától, hogy levettem róla. Azóta még nem rak-
tam rá másikat, pedig már eltelt egy pár hónap, 
de még nem láttam sem karcolást, sem repedést, 
sem semmit a kijelzőn.

 Igazából a telefon teljesen tökéletes len-
ne játékra, videózásra, csak van egy apró hibája: 
a külső hangszórója semmit nem ér. Annyira torz, 
halk és pocsék, hogy bár a telefonnak jó kijelzője 
van, igazából alkalmatlan filmnézésre. Egy-egy rö-
videbb YouTube videó megnézését még be lehet 
rajta vállalni, de ha már zenét akarunk rajta hall-
gatni, akkor készüljünk fel arra, hogy a hangszóró 
nagyon halk. Ha felvesszük a hangerőt, akkor pe-
dig már-már zavaróan torzít.

Bevezetés

 Nagyjából egy évvel ezelőtt mikor új tele-
font kerestem magamnak, akkor az volt a fő szem-
pontom, hogy a telefon vékony legyen és könnyű. 
Ezt a Vernee Mars Pro-ban meg is találtam!

Kinézet

 A telefont amikor az ember a kezébe veszi, 
az első dolog, ami feltűnik, hogy mennyire köny-
nyű. Ezenkívül, hogy milyen vékony. Bár a telefon 
nagy, mert magas és széles - az 5,5”-nak el kell 
valahol férnie -, mégis nagyon vékony. Ez ad az 
egésznek egy olyan érzetet, mintha nem is lenne 
olyan nagy a telefon, ahogy az ember a kezébe ve-
szi.
 Az előlapon a szokásos hangszóró és előla-
pi kamera mellett más nincsen. Ez azt jelenti, 
hogy nincsenek rajta gombok, így csak az android-
ban lévő szoftveres gombokat lehet használni a 

vezérléshez. Ez egy kicsit fura volt nekem az ele-
jén, ugyanis mindig is olyan telefonom volt, ahol a 
gombok a kijelzőn kívül helyezkedtek el. Viszont 
egyáltalán nem megszokhatatlan a dolog!
 A telefon tetején egyetlen egy jack dugó 
található, amibe a headsetünket csatlakoztathat-
juk. A telefon alján pedig a Type C-s töltő és csat-
lakozó mellett található a külső hangszóró meg 
a mikrofon. A külső hangszóróról még fogok be-
szélni később!
 A telefon bal oldalán kapott helyet a sim 
kártya foglalat, ami a mai kornak megfelelően 
dupla sim kártya fogadására vagy egy sim és egy 
sd kártya befogadására alkalmas.
Minden más a telefon jobb oldalán található. Leg-
felül a hangerőszabályzó, alatta a ki-be kapcsoló 
gomb és ez alatt, majdnem középen az ujjlenyo-
mat olvasó.
 Megmondom őszintén, az ujjlenyomat ol-
vasót sokáig nem használtam. Nagyon fura helyen 
van itt oldalt. Viszont amint elkezdtem használni, 
teljesen egyértelművé vált, hogy miért is került 
ide. Ugyanis ha egy kézben tartom a telefont, ak-
kor a hüvelykujjammal egyszerűen be tudom kap-
csolni a készüléket az ujjlenyomat olvasó segítsé-
gével. Ám sajnos ez nem mindig sikerült. Bár elég 
jó az olvasó, de azért néha hibázik és nem sikerül 
feloldani a telefont. Ez nyilván abból fakad, hogy 
az ujjlenyomat olvasó nagyon picike. Próbáltam 
többször, többféleképp beolvasni a hüvelykujja-
mat, de még így is van, hogy nem ismeri fel.
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 A telefonomat szeretem magammal vinni 
a konyhába, mikor ott sürgök-forgok, de sajnos a 
Mars Pro nem igazán alkalmas arra, hogy a szobá-
ban egy legalább kicsit is érthető, hallható hangot 
kicsikarjon magából.

Kamera

 A kamerája a nappali fénynél egész jó ké-
peket csinál, viszont szobában, lámpafénynél na-
gyon pixelesek a képek. Az autofókusz pedig ki-
fejezetten lassú, így a legtöbb „hibás” kép inkább 
annak köszönhető, hogy még nem fókuszált be a 
kamera. Jöttek ki szoftverfrissítések a telefonhoz, 
de sajnos azok sem oldották meg ezeket a problé-
mákat.
 Gyorsan mozgó dolgokat ne is akarjunk vele 
fényképezni, mert arra alkalmatlan a telefon. Ha 
viszont meg akarunk örökíteni egy-két álló dolgot 
vagy olyat, aminél van idő bíbelődni a fókusszal 

és a beállításokkal egy természetes nappali fény 
mellett, akkor egészen elfogadható képeket le-
het csinálni.
Mivel szökőévben egyszer fényképezek, így ez 
nem igazán volt probléma a számomra, de pl. az 
előző Letv Le1-nal (AM 30.)összehasonlítva azért 
érezhetően rosszabb a kamera.

Egy feltöltéssel

 A telefon egy feltöltéssel nagyjából kibírja 
az egy napot. Ez persze nagyon függ a használat-
tól. Én elég sokat játszom rajta, és ha reggel fel-
töltve megyek el otthonról, akkor estig azért ki 
szokta bírni. Használtam már gps-nek is Pest és 
Szeged között, ahol 100%-os feltöltéssel indul-
tam el és kb. 40% körül értem Pestre. Ez folya-
matos kijelző bekapcsolás mellett és folyamatos 
gps-szel együtt. Ez szerintem nem olyan rossz, de 
azért láttunk már jobbat.

Ha ki van kapcsolva a kijelző, akkor nagyon köny-
nyen elmegy akár másfél napig is a telefon.
Ezek a kínai márkás telefonok azért nem fognak 
jól teljesíteni ezen a teszten. Ez alól talán egyedül 
apukám Oukitel k10000-ese a kivétel, aminek a 
nevében a 10000 az akkumulátor miliampert je-
lenti… két hét után van, hogy már töltenie kell a 
telefont…

Összegzés

 Végezetül azt tudom mondani, hogy a te-
lefon nem volt egy rossz választás. Mindenki más 
telefonját mikor a kezembe veszem, olyan vastag-
nak tűnik. A Vernee Mars Pro a 0.7cm-es vastag-
sága mellett a többiek inkább gigantikusnak tűn-
nek. Ráadásul az egész telefon nagyon könnyű is.
A képernyője elég szép ahhoz, hogy lehessen raj-
ta videózni. Egyedül a külső hangszóró egy sem-
mit nem érő, pocsék valami. Ezenkívül én teljesen 
meg vagyok vele elégedve, aki nem akar rajta fő-
zés közben videót nézni, annak csak ajánlani tu-
dom!

Méret: 151 x 74 x 7,6 mm
Tömeg: 161 gramm 

Színvariációk: fekete, ezüst 
SIM-foglalat: microSIM + nanoSIM (microSD 

helyén) 
Kijelző átlója: 5,5 hüvelyk Gorilla Glass 3 

Kijelző felbontása: 1920x1080 pixel (401 ppi) 
Kijelző típusa: IPS kapacitív érintőkijelző 

Színárnyalatok száma: 16 millió 
Processzor típusa: MediaTek MT6757CD (He-
lio P25) 4x 2,6 gigahertzes Cortex-A53 és 4x 

1,6 GHz Cortex-A53 
Grafikus chip: Mali-T880 

RAM: 6 GB, Belső tárhely: 64 GB 
Memória bővíthetősége: 
microSD max. 128 GB-ig 

Adatátvitel Frekvenciasávok: 
GSM 850/900/1800/1900

UMTS 850/900/1900/2100 MHz
FDD-LTE 800/1800/2100/2600 MHz 

GPS: van, Bluetooth: 4.0 (A2DP) 
WiFi: 802.11a/b/g/n, dual band, WiFi hotspot, 

Direct 
USB: USB Type-C 2.0 (OTG) 
Ujjlenyomat-olvasó: van 

Szoftverek Platform: Android 7.0 (Nougat) 
Fő kamera: 13 megapixel (8 MP interpolált), 

autófókusz, kéttónusú, dupla ledes villanó 
Másodlagos kamera: 

5 megapixel, fixfókusz (2 MP interpolált) 
Videófelvétel: 1080p@30 fps 

Akkumulátor: 3500 mAh-s lítium-ion

Telefon megvásárlása:

KínábolRendelve.hu 
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https://animagazin.hu/magazin/30/
http://kinabolrendelve.hu/termek/vernee-mars-pro/


#YouTube

#AniPalace
#NewPlayer&Flash
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youtube.com/anipalace

Iratkozz fel 
most!

https://www.youtube.com/anipalace
https://www.youtube.com/anipalace
https://www.youtube.com/anipalace


Megújultunk!

animagazin.hu

Szólj hozzá!

Böngéssz 
a korábbi számokból!

Csekkold milyen 
cikkek voltak eddig!

Csak kattints valamelyik szövegre és máris a célnál vagy!

https://animagazin.hu/posts/categories/#anime

