Doogee Mix Lite - Procura um smartphone por menos de
80€?
Date : 13 de Novembro de 2017
A escolha e compra de um smartphone é cada vez mais difícil num mercado tão competitivo.
Se alguns estão dispostos a investir 800 ou 900 euros num smartphone, muitos não têm esse
dinheiro disponível ou simplesmente não têm interesse em gastar tanto dinheiro num.
Para aqueles que frequentemente nos pedem opções de smartphones na casa dos 80€, hoje
apresentamos uma opção bastante interessante, o Doogee Mix Lite.

A Doogee é já uma marca conhecida em Portugal, sendo a escolha de muitos utilizadores. O
modelo Doogee Mix já aqui foi mesmo testado no Pplware tendo-se destacado pela sua
qualidade de construção, qualidade de ecrã e pelo seu desempenho de uma forma geral.
Do Doogee Mix, a marca criou um modelo mais pequeno e com características mais modestas
que o tornam numa opção interessante para quem procura um smartphone de baixo custo.
O Doogee Mix Lite
O Doogee Mix Lite apresenta-se assim com um ecrã de 5,2 polegadas, com resolução HD+, ou
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seja, mantém a tendência do Doogee Mix de ecrã 18:9, tendo 1280 x 768 píxeis.

Vem equipado com o processador MTK6737 da MediaTek, um quad-core, com 2 GB de RAM e
16 GB de armazenamento interno. Este armazenamento pode ser aumentado através de
cartão microSD até 128 GB.
É dual-SIM LTE e suporta a banda 20, ou seja, dá acesso à rede 4G fora dos grandes centros
urbanos, uma vantagem perante muitos modelos nesta gama de preços. A bateria é de 3080
mAh.
Inclui Bluetooth 4.0, tem GPS e Wi-Fi 802.11b/g/n. Vem equipado com os sensores básicos de
luminosidade e proximidade, com giroscópio e ainda com o sensor de impressões digitais,
colocado na frente do smartphone, no botão home.
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No que respeita às câmaras, na frente inclui um sensor de 8 MP com reconhecimento facial e
Face beauty, e na traseira conta com um sensor duplo Samsung de 13 MP, que se espera que
já esteja optimizado no que respeita ao efeito desfocado que se pretende conseguir com o
segundo sensor (algo que o Doogee Mix não tinha optimizado aquando da análise).
Vem equipado com Android 7.0 com interface de utilizador própria, a Doogee UI.
https://www.youtube.com/watch?v=haruCTOu7vo

Preço e disponibilidade
O Doogee Mix Lite está disponível nas cores azul e preto, incluindo na caixa uma película
protetora de ecrã, uma capa protetora, cabo USB e o carregador. O seu preço é de 79,75€.
Doogee Mix Lite

http://www.pplware.com | Pplware
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

3/3

