Bluboo volta a comparar-se com concorrência de topo
Date : 18 de Maio de 2017
E mostra que a câmara do Bluboo D1 não se envergonha ao lado do Huawei Mate 9.
No mundo dos dispositivos móveis a forte concorrência é uma realidade, muito por causa da
qualidade cada vez maior dos equipamentos vindos da China e não há marca pequena que
não queira ser comparada com o melhores do mercado, sendo as próprias a estimular esse
tipo de comparações.
Hoje o duelo é entre o Bluboo D1 e Huawei Mate 9.

Não seria de todo racional uma marca querer comparar o seu smartphone de 70€ com um dos
melhores do mercado que pode chegar a custar 10 vezes mais. Mas o objetivo da Bluboo não
é esse, não é mostrar que o seu smartphone de entrada de gama é igual ou melhor que o
Huawei Mate 9.
O objetivo é essencialmente mostrar que, apesar de tudo, a marca conseguiu colocar no seu
Bluboo D1 a tecnologia necessária para captar fotos de qualidade aceitável e que não a
envergonham ao lado de um dos melhores do mercado.
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A comparação
O Bluboo D1 vem equipado com uma câmara traseira dupla, com um sensor de 8 MP da Sony
e outro de 2 MP. Tal como tantos outros modelos com câmara dupla, este segundo sensor
serve essencialmente para criar efeitos de fundos desfocados, dando mais realce a um
elemento da imagem.
Já do outro lado temos o Mate 9 que se apresenta com um sensor de 12 MP RGB e um sensor
de 20 MP monocromático responsável pelas cores a preto e branco e por aumentar o contraste
e luminosidade das fotografias normais.
https://videos.sapo.pt/dzudVcoZO0nfylnjjMwB
Esta não seria de todo uma comparação óbvia, mas este tipo de testes está a ser cada vez
mais utilizado por estas pequenas marcas para mostrarem ao consumidor do que são
realmente capazes.
A verdade é que, pelo vídeo, são notórias as diferenças de qualidade, no entanto, para a
maioria dos utilizadores, a qualidade conseguida pelo Bluboo D1 é mais do que suficiente e
isso já tínhamos comprovado anteriormente.

Mais sobre o Bluboo D1
Ecrã: 5", resolução HD
Processador: MediaTek MTK6580 Quad-Core a 1,5 GHz
Memória RAM: 2 GB
Armazenamento interno: 16 GB
MicroSD: Suporta até 265 GB
Sistema Operativo: Android Nougat 7.0
Bateria: 2600 mAh
Sensor de impressões digitais: Sim (traseiro)
Câmara frontal: 5 MP
Câmara traseira: 8 MP + 2 MP

Preço e disponibilidade
O Bluboo D1 está disponível em três cores, preto, dourado e azul, pelo preço de 73,02€.
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Bluboo D1
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