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LeTV Le1 x600 Amikor az új telefonomat kerestem, volt egy 
pár szempontom: legyen benne MHL, ha pedig 
lehet, akkor NFC. Legalább 3 GB RAM-mal rendel-
kezzen és ha lehet, akkor több mint egy napot bír-
jon ki egy feltöltéssel.

Persze volt egy költségkeretem is, amit ezzel a 
telefonnal szépen át is léptem.Írta: NewPlayer

A meglepően jó kínai telefon



LeTV

Viszont még mielőtt belekezdünk a 
telefon részletezésbe, nézzük is meg a 
céget.

A LeTV az egyik legnagyobb technoló-
giai és online tartalomszolgáltató vállalat 
Kínában. A céget 2004-ben alapították 
és elsősorban különféle kisebb-nagyobb 
elektronikai eszközöket, online fizetési 
rendszereket üzemeltettek. Az utóbbi pár 
évben kezdtek el foglalkozni telefonokkal 
és internetre csatlakoztatott okosautók-
kal. A Le1 x600 volt az első telefon próbál-
kozásuk, ami meglepően jóra sikerült!

Kinézet

A telefont ahogy az ember a kezébe ve-
szi a legelső érzése az, hogy ez nem fröcs-
csöntött bili műanyag. Nagyon kellemes az 
anyaghasználat. Igazi prémium minőség 
érzetet kelt és nem is nagyon akarjuk le-
rakni. A sarkok lekerekítettek, ami nekem 
személy szerint nem tetszik, de a kimunká-
lására egy szavam sem lehet.

A telefon hátlapja nem leszerelhető. 
Cserébe viszont megint csak nagyon kelle-
mes és jó ránézni. Szinte vétek védőtok alá 
rejteni, de sajnos muszáj. 

Ugyanis a Le1 nem annyira szereti ha 
leejtik. Általában egy leejtésre vannak hi-
telesítve, csak nagyon szerencsés esetben 
élik túl azt. Hiába strapabíró elvileg a kijel-
ző, az szokott elsőnek betörni.

Az impozáns adatokat 
sajnos beárnyékolja egy 
dolog: a wifi teljesítménye. 
Bár a Mediatek tagadja, 
hogy a procijával lenne 
gond, de az vitathatatlan, 
hogy más telefonoknál 
ugyanezzel a Helio procival 
ugyanúgy szenvednek a 
wifi jelerősség drasztikus 
csökkenésével. Sajnos ha 
nem ugyanabban a szobá-
ban vagyok ahol a router 
van és esetleg át kell jön-

nie a jelnek 1 vagy 2 falon, akkor annyira 
leesik, hogy néha a telefon el is dobja a 
kapcsolatot. 

Ez igazán kellemetlen tud lenni, amikor 
a konyhában Youtube videókat nézek és a 
végén veszem észre, hogy a mobilnetemet 
fogyasztottam.

Camera

A 13 mega-pixeles Sony kamerával 
meglepően szép képeket lehet készíteni. A 
kamera app könnyen kezelhető, rengeteg 
funkció van benne. Viszont a fókusz mint-
ha egy kicsit lassú lenne. Az alkalmazás is 
már az előző telefonomhoz képest is las-
sabban indul el.

Mivel számomra a telefonnal történő 
fényképezés sosem volt fontos, így ezek 
nem okoznak problémát. 
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Hardware

A telefonban a Mediatek Helio x10-ese 
duruzsol 3GB-nyi RAM segítségével. Ez 
bőven elég MHL-en keresztüli Asphalt 8 
játszására! A tárhelyet nem tudjuk bővíte-
ni, így az alap vagy 16 vagy 32 GB-nyi hely 
áll csak a rendelkezésünkre. Nekem a 32-es 
verzió van, de karácsonykor fényképekkel 
és videókkal sikerült eléggé teleraknom.

Ezenkívül kapunk még egy USB Type-C 
csatlakozót, ami alkalmas MHL-re és gyors 
töltésre. A töltési idő így nagyjából 1-2 óra 
szokott lenni.



Ha gyorsan el akar kapni az ember egy 
pillanatot, akkor ezzel a készülékkel elég-
gé nagy bajban lesz. Viszont igen szép 
képeket készítettem  vele karácsonykor, 
vagy amikor mászkáltunk a városban és 
megálltunk egy-egy képet lőni. Ha a fó-
kusznak van ideje beállni, akkor semmi 
gond nincsen.

A videó képességeire sem lehet pa-
nasz. Nagyon nagy felbontásban tud vi-
deókat is felvenni ráadásul 120 fps-el. Így 
van lehetőség lassított képek készítésére 
is. Sajnos ezt a videó felvétele közben nem 
tudjuk állítani! Amilyen sebességet beállí-
tottunk, azzal veszi fel végig utána már a 
videót.

EUI

Végül említést kell ejtenem a ROM-ról 
is. Gyárilag a készülék csak angolul és kínai-

Így többek között nincsen benne a kínai tv 
alkalmazás. A legtöbb alap alkalmazásnak 
pedig az angol változata került bele, így 
már érthetővé váltak kínaiul nem tudó 
embereknek is.

Ezenkívül találtam azóta már más 
ROM-okat is, úgyhogy lehet kísérletezni 
mással is.

A gyári ROM-hoz képest ez az egyedi 
ROM ég és föld! Teljesítményben is és üze-
midőben is.

Összegzés

Hogy ajánlom-e a telefont? Egyértel-
műen! Egy kicsit drágállottam és a Type-C 
töltő okozhat egy kis fejfájást. Az alap 
ROM-ot viszont érdemes kicserélni, mert 
utána sokkal jobban használható lesz a 
telefon!
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ul tud. Ez nekem majdhogynem 
mindegy, mert ha van angol, az 
már elég!

A ROM alapból rengeteg 
programot tartalmaz, aminek jó 
része haszontalan számunkra. 
Pl. a LeTV-s hálózaton tudunk 
videókat nézni, amiről persze ér-
tesítések is jönnek. Mindezt kínai 
nyelven. A kínai tudásom eléggé 
hiányos (értsd: semennyi sincsen) 
így nekem ezek az értesítések 
nem sokat mondtak. A videók 
sem sokat segítettek, mert kínai 
hanggal és kínai felirattal kínai sorozatot 
nézni nem a legnagyobb élmény. Egy an-
gol felirat sáv már lehet, hogy sokat do-
bott volna ezen.

A gyári ROM másik nagy hibája, hogy 
rengeteg minden fut a háttérben. Frissít 

mindenféle alkalmazás, aminek a 
felét nem is érti az ember, a másik 
felénél pedig nem ezt az alkalma-
zást szokta használni. Így én ROM 
cserére adtam a fejem.

Amit találtam, azt egy olasz 
gyerek csinálja, így a telepíté-
si útmutatót egy kicsit nehéz 
volt megérteni. Viszont miután 
már megértettem (húgom és a 
Google Translate segítségével) 
egészen könnyű volt megcsinálni 
a cserét. A ROM amit felraktam 
igazából a gyári ROM, szétkapva. 

Adatok:

CPU: MediaTek helio X10
RAM: 3GB

ROM: 16GB / 32GB
OS: Android 5.0 alapu EUI
Kijelző: 5.5” 1920X1080p

Hátlapi camera: 13MP f/2.0
Előlapi camera: 5MP

Videó felvétel: 
720P@120fps,1080P@60fps, 

4K@30fps
WIFI: 802.11ac/a/b/g/n 

2.4GHz, 5GHz Dual Bands
GPS: GPS/AGPS/GLONASS/

Beidou
Bluetooth: V4.1

Akkumulátor: Nem cserél-
hető, 3000mAh ( 1-2 nap ), 

gyorstöltés 2A-en
Méret: 147.9 x 73.5 x 9.5 mm

Tömeg:  177g

Ha valaki esetleg úgy gondolja, hogy a te-
lefon nagyon hasonlít egy steoridos iPho-
ne-ra, akkor annak igaza van! Sőt nem csak 
kívülről olyan, de még az EUI is arra hajt! 
Nem egyszer előfordult, hogy az egyik is-
merősöm mutatott valamit a telefonján és 
mondom neki: te, nézd csak, az enyémen 
is ugyanígy van!


