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Telefon 18 ezer mAh-s akkuval?! 

Az Energizer ezzel megy 

Barcelonába 

 

Bitport 2019.02.05. 

 

Az Energizer még a telefongyártásban is az akku-

mulátorra koncentrál. Az idei MWC-n huszonhat új 

modellt mutat be. 
 

 
 

Jól olvasták: huszonhat új telefonmodellel érkezik 

a barcelonai Mobile World Congressre (MWC) az 

Energizer. Persze a készülékeket nem a világ 

egyik legnagyobb akkumulátorgyártója készíti, 

hanem a mobilokat és kiegészítőket gyártó és 

forgalmazó francia Avenir Telekom, amely csupán 

márkanévként használja az Energizer nevet. A 

névhasználatot az indokolja, hogy a telefonok egy 

jelentős részében kiemelt szerepet kap az ener-

giaellátás. 

 

A featurephone-tól az okostelefonig 

 

Az Energizer telefonok széles termékskálát fednek 

le, az egyszerű featurephone-októl (hagyományos 

"butatelefonok") a magasabb kategóriát képviselő 

okostelefonokig. A barcelonai kiállításon most 

négy termékcsalád újdonságait mutatják be. Az 

Ultimate sorozat képviseli a csúcskategóriát, a 

Power Max csoport a nagy akkumulátorkapacitás-

ról szól, az Energy az egyszerű hagyományos 

telefonokat, míg a Hardcase család az extrém 

igénybevételi igényeket is kielégítő modelleket 

tartalmazza (rázkódástűrés, vízállóság stb.). 

A Power Max modellek között elvileg lesz olyan is, 

amibe 18 000 mAh kapacitású akkumulátor kerül. 

A család legtöbb tagja azonban legalább 4000 

mAh-s vagy nagyobb kapacitású energiaforrást 

kap – írja a GSMArena. (Összehasonlításként: egy 

Samsung Galaxy S9 3500 mAh-s, egy iPhone XS 

Max pedig kb. 3200 mAh-s akkut kap.) Ez elmélet-

ben nagyon jól hangzik, de akinek ilyen készülékre 

fáj a foga, jó ha számol azzal, hogy egy ilyen tele-

fon közel kétszer súlyosabb és vastagabb, mint 

egy normál kivitelű készülék. (A tavaly bemutatott 

16 000 mAh-s Power Max P16K Pro tömege pél-

dául 350 gramm volt – egy iPhone XS Max ezzel 

szemben mindössze 208 gramm.) 

 

Az extrémen nagy akkukapacitású modell megje-

lenése azonban közel sem biztos. A cég már ta-

valy bejelentette egy 16 000 mAH-s akkujú készü-

léket. A készülékből azonban csak néhány példány 

készült, aztán törölték a gyártási programból. 

 

A GSMArena szerint a legérdekesebb termékcsa-

lád várhatóan az Energizer Ultimate sorozat lesz. 

 

Jönnek a pop-up kamerás modellek 

 

Az Ultimate családból két modell kap rejtett, és 

csak használatkor előugró (pop-up) előoldali 

(duál)kamerát, ez mindkét modellnél 16+2 mega-

pixeles. A pop-up kamera azért jó megoldás, mert 

így lehet növelni a hasznos felületet, hiszen nem 

kell kihasítani helyet a kijelzőből az előlapi kame-

rának, és elhagyható a keret is. A Energizer 

Ultimate U620S Pop modell 6,2 hüvelykes FHD+ 

kijelzőt kapott. A lapkakészlet Mediatek Helio P70, 

amit 6 gigabájt memória segít. A belső tárhely 

mérete 128 GB. 

 

Az Energizer Ultimate U630S némileg gyengébb: a 

Helio P22 chipkészlet mellé csak 4 GB memória 

került, a belső tárhely pedig 64 gigabájt. A kijelző 

viszont nagyobb: 6,3 hüvelykes. A hátlapi kamerá-

ban is van eltérés: az erősebb modellre 

duálkamera (16 MP + 2 MP), az a 620S-re pedig 

hármas kamerarendszer (16 MP + 5 MP + 2 MP) 

https://www.gsmarena.com/energizer_at_mwc_a_foldable_phone_a_phone_with_an_18000mah_battery_and_more-news-35221.php
https://www.gsmarena.com/energizer_unveils_ultimate_series_with_two_phones_with_dual_popup_cameras-news-35324.php


Hírek 

120 

került, de nem a telefon hátlapjára, hanem a 

szelfikamerát tartalmazó modulra. 

 

A popup-mentes modellek is elég impresszívek. Az 

Ultimate U650S-nek 6,5 hüvelykes (720p+ felbon-

tás) kijelzője és 3500 mAh-s akkuja van, míg az 

Ultimate U620S-nek a 4000 mAh-s akku a legna-

gyobb erőssége. A család ötödik tagja az Ultimate 

U570S, melybe 5,7 hüvelykes kijelző és 3000 

mAh-s akku került. 

 

Érdekes koncepció, hogy nem csináltak olyan ké-

szüléket, ami az összes előnyös tulajdonságot 

(nagy kapacitású akku, pop-up kamera, hátlapi 

háromkamerás rendszer, nagy kijelző stb.) meg-

kapná. A gyártó a modellek elnevezésével sem 

foglalkozott túl sokat. Addig követhető a logika, 

hogy a névben a szám a kijelző méretére utal, de 

arra már nem ügyeltek, hogy a „Pop” utótagot – 

amely egyértelművé tenné a pop-up szelfikamera 

meglétét – a Ultimate U630S-ről már lespórolták. 

Persze ez az MWC megnyitásáig még változhat. 

 
Forrás: https://bitport.hu/telefon-18-ezer-mah-s-akkuval-

az-energizer-ezzel-megy-barcelonaba 

 

Válogatta: Fonyó Istvánné 
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