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Informacja prasowa

Xiaomi Redmi Note 5 trafił do sprzedaży w Polsce

Dwie wersje smartfona Xiaomi Redmi Note 5 są od dziś dostępne w polskich sklepach. W
zależności od konfiguracji urządzenie kosztuje 899 lub 1049 zł. Można je kupić w
internetowym sklepie Mi-home.pl, w autoryzowanym salonie Mi Store w warszawskim
centrum handlowym Arkadia i u wybranych partnerów dystrybutora – ABC Data.
Note 5 to najszybszy i najbardziej zaawansowany model z linii Redmi. Wyposażony
został w najnowszy ośmiordzeniowy procesor Qualcomm – Snapdragon 636, którego
wydajność jest o 40% wyższa, niż w układzie poprzedniej generacji. Zintegrowany GPU
to Adreno 509.
Xiaomi Redmi Note 5 oferuje w zależności od wersji 3 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci
wewnętrznej (cena: 899 zł) lub 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej (cena: 1049 zł).
Dostępne kolory obudowy to złoty, czarny i niebieski. Smartfon pracuje pod kontrolą
systemu Android 7.1 Nougat z nakładką MIUI 9.
Na szczególną uwagę zasługują aparaty fotograficzne, w które wyposażono nowego
smartfona Xiaomi. Z tyłu urządzenia umieszczono podwójną kamerę (12 MP + 5 MP), z
podwójnym autofokusem i pikselem o wielkości 1,4 μm. Takie rozwiązanie sprawia, że
zdjęcia mają lepszą głębię i wierniej oddają uchwycone sceny. Z kolei przedniej kamerze
o rozdzielczości 13 MP towarzyszy lampa błyskowa, dzięki której obrazy będą ostre, a
ABC Data S.A., ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000287132, kapitał zakładowy wpłacony w całości: 125.266.899 zł,
NIP: 524-26-17-178, REGON: 141054682, www.abcdata.eu

kolory żywe – nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Technologia AI Beautify
4.0 automatycznie poprawia niedoskonałości cery i daje szerokie możliwości edycji
zdjęć. Selfie można wykonywać również przy użyciu HDR.
Xiaomi Redmi Note 5 wyposażono w wyświetlacz Full HD o przekątnej 5,99 cala i
proporcjach 18:9, idealny do oglądania filmów. Ekran z zaoblonymi krawędziami 2.5D i
szkłem Corning Gorilla Glass zapewnia zarówno wygodę korzystania, jak i odporność na
uszkodzenia.
Dzięki baterii o pojemności aż 4000 mAh, Redmi Note 5 może pozostać w trybie
gotowości nawet do 20 dni lub odtwarzać wideo przez ponad 17 godzin. Dlatego nowy
smartfon Xiaomi stanowi idealne rozwiązanie dla tych, którzy bardzo intensywnie
korzystają z telefonu.
Xiaomi Redmi Note 5 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 ŚrodkowoWschodniej. 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
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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.
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