Telefon Accent NEON je prvním zástupcem celé nové
řady, která ponese název NEON. Telefon patří do střední třídy.
Novinkou pro Accent je senzor otisku prstů, který se už
stává standardní výbavou telefonů. U NEONu se nachází na zadní
straně telefonu pod čočkou fotoaparátu.
Druhou novinku, je optiku zadního fotoaparátu, kterou
dodala značka Panasonic. Přední kamera má rozlišení 8MP a
zadní 16MP.
Krycí sklo 5“ displeje je Dragontrail o síle 1,6 mm, které
odolává zvýšenému mechanickému poškození. Hrany skla jsou 2,5D, takže na konci jsou mírně
zakřivené, což dává telefonu elegantní tvary již při prvním pohledu. Na dotyk je sklo pevné a dodává
jistotu stisku displeje.
Displej je s rozlišením 1280x720 a s technologií ON-CELL, díky které podává displej
neuvěřitelně živé barvy. Současně nemá displej prakticky žádný rámeček díky další technologii BEZELLESS. Mezi kovovým rámečkem telefonu a displeje je minimální prostor. Telefon tak vypadá velice
komfortně.
U značky Accent, jsme si už zvykli, že telefony jsou robustní a nejinak je tomu i u modelu
Neon. Hmotnost 176 gramů je způsobena jeho kovovým „šasi“, které vyrábí CNC stroj z jednoho kusu
hliníkového bloku. Jednotlivé komponenty jsou pak usazeny na jeho kovovou kostru a vše je díky
tomu pevné, plasty nepovrzávají a telefon dává tušit svou robustnost.
Srdce telefonu Neon obstarává čtyřjádrový procesor MTK6737 – Cortex - A53 o taktu 1,3GHz.
Data zpracovává operační paměť o velikosti 2GB a interní paměti 16GB. Systém Android 6.0 je pro
práci s procesorem a pamětí dobře odladěn a pracuje svižně i při více spuštěných aplikacích včetně
například i navigace. Paměť telefonu lze samozřejmě rozšířit o micro SD kartu do velikosti 32GB.
Kapacita baterie, disponuje velikostí 2300mAh a podporuje rychlé nabíjení. Díky vyladění
telefonu vydrží baterie pro pohodlnou práci celý den.
Telefon se dobře drží díky neklouzavé povrchové úpravě zadního krytu a oblým hranám.
Součástí balení je také průhledné silikonové pouzdro a druhá krycí fólie displeje.
O bezpečnost Accent NEON se postará
aplikace ESET mobile security, které je v plné
verzi na tři měsíce zdarma.
V telefonu je dual sim, podporuje LTE a
je k dostání v černé, bílé a bílo zlaté barvě.

