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Smartphone: Apple iPhone 6S 128GB Spacegrijs
A9-chip. Wat deze chip presteert, was eerst alleen op
desktopcomputers mogelijk. De systeemprocessor is
bijvoorbeeld tot 70 procent sneller, en de grafische processor
tot 90 procent, iets wat je meteen merkt bij grafisch
veeleisende games en apps.
Innovaties zie je niet altijd meteen. Maar als je dieper in de
mogelijkheden van iPhone 6s duikt, merk je dat hij
fundamenteel verbeterd is. De behuizing is gemaakt van een
nieuwe aluminiumlegering uit de 7000-serie, die ook in de
vliegtuigindustrie wordt gebruikt. Het displayglas is gemaakt
van het sterkste en meest robuuste glas dat je in een
smartphone zult tegenkomen.
Touch ID maakt gebruik van een unieke identiteitssensor voor
vingerafdrukken, die nu sneller en beter werkt dan ooit
tevoren. Zo wordt je iPhone in een handomdraai ontgrendeld.
iPhone 6s is voorzien van 4G LTE.
En hij ondersteunt meer LTE-banden dan welke andere
smartphone ook. Ben je verbonden via wifi, dan kun je op je
iPhone 6s ook nog eens tot twee keer zo snel internetten en
apps downloaden.

€ 459,90
Zodra je iPhone 6s gebruikt, weet je dat je iets totaal nieuws in
handen hebt. Eén keer drukken op het display en 3D Touch
opent een geheel nieuwe wereld aan mogelijkheden. Met Live
Photos komen je foto's helemaal tot leven. En dat is nog maar
het begin. Als je dieper in de mogelijkheden van je iPhone 6s
duikt, kom je overal innovaties tegen.

Eigenschappen:
Autonomie gesprek

14 h

Batterijcapaciteit

1715 mAh

Batterijtechnologie

Lithium-Polymeer

Besturingssysteem (OS)

iOS

Op de eerste iPhone kon iedereen kennismaken met
Multi-Touch, wat ervoor heeft gezorgd dat mensen nu heel
anders aankijken tegen technologie. Met 3D Touch open je
een wereld aan nieuwe mogelijkheden. Deze technologie voelt
precies hoe hard je op het display drukt, waardoor alles nog
sneller en handiger gaat. En de gloednieuwe Taptic Engine
geeft je direct feedback in de vorm van subtiele tikjes.

Bluetooth

ja

Bluetooth-versie

4.2

Breedte

6.71 cm

Diepte

0.71 cm

DLNA

nee

Draadloos opladen

nee

De populairste camera ter wereld is geavanceerder dan ooit.
De 12-megapixel iSight-camera maakt superscherpe foto's vol
detail. En schitterende 4K-video's met een tot vier keer zo
hoge resolutie als 1080p HD-video. Met de nieuwe
5-megapixel FaceTime HD-camera maak je selfies om in te
lijsten. Ook nieuw is Live Photos, waarmee je al je mooie
herinneringen nog eens kunt beleven. De camera legt de
momenten vlak voor en na de foto vast. En door de foto even
in te drukken komt hij tot leven.

Dual SIM

nee

Geheugenkaartlezer

nee

Gewicht

143 g

GPS

ja

HDMI-poort

nee

HDR-ondersteuning

nee

Hoogte

13.83 cm

Batterij meegeleverd?

ja

iPhone 6s is voorzien van de speciaal ontworpen 64-bits

Kleur

Zwart
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Kloksnelheid processor

1,84 GHz

Diafragma

f/2.2

Materiaal

Glas

Materiaal

Metaal

NFC

ja

Processor

Apple A9

SAT categorie

C

SAT-waarde

0,98 W/kg

Schermgrootte

4,7 inch

Schermresolutie

1334 x 750

Schermtechnologie

LCD

Schokbestendig

nee

Stofbestendig

nee

Aantal megapixels camera voor

5 megapixels

Opnamekwaliteit van video

Ultra HD (4K) pixels

Vingerafdruksensor

ja

Volwaardig toetsenbord

nee

Waterbestendig

nee

Werkgeheugen

2 GB

Wi-Fi

ja

Wi-Fi Direct

ja

Wi-Fi-standaarden

Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5)

Wi-Fi-standaarden

Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4)

Wi-Fi-standaarden

Wi-Fi 802.11b (Wi-Fi 1)

Wi-Fi-standaarden

Wi-Fi 802.11g (Wi-Fi 3)

Wi-Fi-standaarden

Wi-Fi 802.11a (Wi-Fi 2)

3,5 mm aansluiting

ja

Aantal processorkernen

2

Autonomie stand-by

240 h

Formaat smartphone

Bar phone

Lightning-connector

ja

Aantal megapixels

12 megapixels

Opslagcapaciteit

128 GB

Aantal batterijen meegeleverd

1

Batterijtype

Pack

Processormerk

Apple

Mobiele dataverbinding

3G

Mobiele dataverbinding

4G

Irisscanner

nee

Diafragma camera voor

f/2.2
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