10 điện thoại Nhật được chuộng ở VN

Bắt đầu du nhập vào Việt Nam từ đầu những năm 2000, đến nay điện thoại Nhật đã trở
thành một trong những dòng smartphone được nhiều người sử dụng, dù không phổ biến
như HTC, iPhone hay Nokia.

Điện thoại 3D của Sharp. Ảnh: Tuấn Anh.
Đặc trưng của các sản phẩm này là chụp ảnh tốt, hỗ trợ giải trí đa phương tiện mạnh mẽ.
Dưới đây là 10 mẫu điện thoại xách tay đến từ Nhật Bản được người dùng ưa chuộng hiện nay.
Sharp SH-12C

Sharp SH-12C có giá khoảng 14,5 triệu đồng, chiếc di động này chạy Android 2.3. Điểm ấn
tượng là màn hình 3D rộng 4,2 inch, độ phân giải qHD, ngoài ra, camera 8 Megapixel của máy
cũng hỗ trợ quay phim 3D với độ phân giải 720p. Thiết bị có vi xử lý 1,4GHz.
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SoftBank Galapagos SH005

Galapagos SH005 là điện thoại 3D đầu tiên có bàn phím QWERTY. Ảnh: Hà Mai.
Đây cũng là mẫu di động 3D, tích hợp bàn phím QWERTY trượt. Model này có màn hình 3,8
inch, máy ảnh 8 Megapixel. Máy chạy Android 2.2, vi xử lý 1GHz. Giá hơn 12 triệu đồng.
Sharp SH003

Chiếc di động của Sharp được bán trên mạng SoftBank ăn khách hơn bản của KDDI. Máy sở
hữu màn hình WVGA 3,4 inch, máy ảnh 12,1 Megapixel cho phép đưa ISO lên 12.800. Ra mắt
khá lâu, SH003 được nhiều người chọn bởi mức giá tốt, từ 2,5 đến hơn 3 triệu đồng.
Samsung 740SC

Samsung 740SC với kiểu dáng nắp gập.
Chiếc di động cho Samsung sản xuất được bán trên mạng SoftBank của Nhật. Model này có
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giá hơn 2 triệu, sở hữu camera 2 Megapixel, thiết kế nắp gập cổ điển của điện thoại Nhật, màn
hình 2,6 inch sắc nét.
Sharp SH-10C

SH-10C với kiểu dáng gập xoay.
Mẫu di động bán trên mạng DoCoMo có giá hơn 14 triệu, sở hữu các tính năng "khủng" như
máy ảnh 16,1 Megapixel, chụp ảnh full HD. Máy có màn hình chính rộng 3,4 inch, màn hình
phụ bên ngoài rộng 1,4 inch.
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