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Huawei lanserar ny, spännande
kamerafunktion - Dual-View Camera
Mode
Nu lanserar Huawei ny EMUI 9.1 som ger användare av Huawei P30-serien
tillgång till så kallad dual-view camera mode. Det är en av de mest
spännande och innovativa kamerafunktionerna för smarta mobiler på länge.
Funktionen gör det möjligt att skapa split-screen-videos genom att använda
telefonens primära kamera- och zoomobjektiv samtidigt. Resultatet innebär
att videon visar och spelar in två perspektiv på samma gång.
Med banbrytande och avancerad kamerateknik fortsätter Huawei att fokusera

på innovation och samtidigt bana väg för användare att uppleva ytterligare
kreativa möjligheter inom video. Kameraläget Dual-view, som finns
tillgängligt i både Huawei P30 och P30 Pro, kan skapa exceptionella
videoklipp på egen hand eller i kombination med andra videofunktioner
såsom AI-redigering. Huawei P30-serien är den första i branschen att leverera
dubbla perspektiv, där funktionen gör det möjligt för användare att fånga en
händelse med mer bakgrund och omgivande objekt på ett nytt och unikt sätt.
Toppfunktionerna i dual-view-läget i P30 och P30 Pro gör det möjligt att:
•
•
•
•
•

Fånga en bred vy med mer bakgrund och omgivande objekt
Samtidigt zooma in på önskade motiv via split-screen
Fotografera två olika vinklar, panorama och närbild samtidigt
Möjlighet att justera förstoringsgraden
Ta konstnärliga och kreativa bilder för att bevara speciella
ögonblick

Utöver att EMUI 9.1-uppdateringen aktiverar dual-view mode, har Huawei
P30 Pro funktionerna SuperZoom-objektiv som stöder 5x optisk zoom, 10x
hybridzoom och 50x digital zoom samt SuperSpectrum Sensor med ett ISOtal på hela 409 600 som levererar 40 procent mer ljuskänslighet vilket
möjliggör fantastiska bilder i mörka miljöer.
För ytterligare information: https://consumer.huawei.com/se/
För kontinuerliga uppdateringar, följ oss på:
Facebook: https://www.facebook.com/HuaweimobileSE/Twitter:
https://twitter.com/huaweisverigeInstagram:
https://www.instagram.com/huaweisverige/YouTube:
https://www.youtube.com/user/HuaweiSverige

Om Huawei Consumer Business Group
Huaweis produkter och tjänster är tillgängliga i mer än 170 länder och
används av en tredjedel av världens befolkning. De rankas även som trea i
världen över mest sålda mobiltelefoner under 2017. Huawei Consumer
Business Group är en av Huaweis tre affärsenheter och omfattar smartphones,

persondatorer och surfplattor, bärbar teknologi, mobila bredbandsenheter,
hemelektronik och molntjänster med 16 forskning- och utvecklingscentrum i
USA, Tyskland, Sverige, Ryssland, Indien och Kina. Med en stabil grund och
expertis inom telekommunikationsbranschen i över 20 år är Huawei
Consumer Business Group dedikerade att leverera de senaste tekniska
nyheterna till konsumenter runt om i världen.
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