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 Warszawa, 8 czerwca 2018 

Informacja prasowa 

 

Nowy flagowiec Xiaomi już dostępny na Mi-home.pl  

i w autoryzowanym salonie Mi Store 

 

Mi MIX 2S, nowy flagowiec Xiaomi, jest od dziś dostępny w oficjalnym internetowym 

sklepie Mi-home.pl, a także w autoryzowanym salonie Mi Store w warszawskim centrum 

handlowym Arkadia. Klienci mogą już nabyć wersję z 64 GB pamięci wewnętrznej i 6 GB 

RAM. 

 

Bezramkowy Mi MIX 2S łączy świetny design z najnowocześniejszymi technologiami. 

Smartfon napędzany jest ośmiordzeniowym procesorem Snapdragon 845, dzięki 

któremu każda, nawet najbardziej wymagająca aplikacja, będzie płynnie działać. 

Urządzenie wyposażono w wyświetlacz typu full screen display o przekątnej 5,99 cala i 

proporcjach 18:9, który pokrywa niemal cały front urządzenia.  

Wersja smartfona, która dziś pojawiła się na Mi-home.pl i w warszawskim 

autoryzowanym Mi Store, oferuje 6 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej. Jej cena 

wynosi 2599 zł, a dostępne kolory to biały i czarny. W późniejszym terminie w sklepach 

pojawi się Xiaomi Mi MIX 2S w wersji ze 128 GB pamięci wewnętrznej. 
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Na szczególną uwagę zasługuje podwójny aparat fotograficzny Dual Pixel AI ze sztuczną 

inteligencją. Ma on dwa obiektywy 12-megapikselowe. Pierwszy z nich oferuje 4-

osiową optyczną stabilizację obrazu, a jego jasność wynosi f/1.8. Drugi to obiektyw tele 

f/2.4, pozwalający uzyskać dwukrotny zoom optyczny. Xiaomi Mi MIX 2S znajduje się w 

czołówce smartfonów z najlepszymi aparatami, według rankingu DxOMark. 

Xiaomi Mi MIX 2S można już kupić na stronie Mi-home.pl, w autoryzowanym salonie 

Mi Store w Warszawie oraz w wybranych sklepach stacjonarnych i internetowych. 

 

O ABC Data S.A. 

ABC Data S.A. jest wiodącym dostawcą sprzętu i usług IT oraz elektroniki użytkowej w regionie 
CEE. Jako jedyna firma w branży działa bezpośrednio w ośmiu państwach Europy Środkowo-
Wschodniej. Spółka z powodzeniem kreuje rynkowe trendy i systematycznie rozbudowuje 
swoje portfolio o produkty z obszaru nowych, innowacyjnych technologii. Dzięki wieloletnim 
inwestycjom w internetowe platformy obsługi klientów, dystrybutor zajmuje dziś czołową 
pozycję w zakresie internetowej sprzedaży B2B. W latach 2009 – 2017 ABC Data została 
siedmiokrotnie wyróżniona, jedną z najważniejszych w branży, nagrodą EMEA Channel 
Academy dla najlepszego dystrybutora regionu CEE. Jako pierwsza firma z Polski została 
członkiem GTDC, prestiżowego stowarzyszenia największych dystrybutorów IT na świecie. Od 
2010 roku jest też notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
 
O Xiaomi 
Firmę Xiaomi założył w 2010 roku Lei Jun. Wierzy on, że technologia wysokiej jakości nie musi 
kosztować fortuny. W tym duchu też tworzymy i oferujemy niezwykłe urządzenia, 
oprogramowanie oraz usługi internetowe dla i z pomocą fanów Mi. Ich opinie uwzględniliśmy 
przy produkcji m.in.  Mi Note Pro, Mi Note, Mi 5, Redmi Note 3, Mi TV czy Mi Band. Dzięki 
sprzedaży ponad 70 milionów smartfonów w 2015 r. i udostępnieniu swoich produktów w 
takich państwach jak Tajwan, Hong Kong, Singapur, Malezja, Filipiny, Indie, Indonezja i Brazylia, 
Xiaomi rozwija swoją działalność na całym świecie, stając się tym samym globalną marką. 
 

Za kontakty z mediami odpowiada: 

Szymon Solnica 

https://mi-home.pl/
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