
HTC One mini 2  
Specificații tehnice 
 

DIMENSIUNE: 137,43 x 65,04 x 10,6mm 
GREUTATE: 137 grame  
AFIȘAJ: 4,5 inch, HD 720p 
 

 
VITEZĂ CPU 

 Qualcomm® Snapdragon™ 400, 1.2GHz quad-
core CPU 
 

 
PLATFORMĂ DE OPERARE 

 Android™ 4.4 cu HTC Sense™ 6 

 HTC BlinkFeed™ 
 

 
MEMORIE 

 Capacitate de stocare:  16GBi 

 RAM: 1GB  

 Slot microSD™: permite stocare 
suplimentară de până la 128 GB (cardul nu 
este inclus) 
 

 
REȚEAii 
2G/2.5G - GSM/GPRS/EDGE: 
• 850/900/1800/1900 MHz  
 
3G - WCDMA: 
• 850/900/1900/2100 MHz with HSPA+ up to 42 

Mbps 
 
 4G - LTE: 
• EMEA: Benzi 3, 7, 8, 20 
• Asia: Benzi 1, 3, 7, 8, 28 

  
 
SIM 

 Nano SIM 
 

  
SENZORI 

 Accelerometru 

 Senzor de proximitate 

 Senzor de lumină ambientală  
 

 
CONECTIVITATE 

 3,5 mm stereo audio jack 

 NFCii 

 Bluetooth® 4.0 cu aptX™ activat  

 Wi-Fi®: IEEE 802.11 a/b/g/n (2.4 & 5 GHz) 

 DLNA® pentru streaming media de pe 
telefon pe un televizor compatibil sau 
computer 

 HTC Connect™  

 Port micro-USB 2.0 (5-pin)  
 

SUNET 

 HTC BoomSound™ 

 Difuzoare frontale stereo cu amplificatoare 
incorporate 

 Sense Voice 
 

 
CAMERA 
Cameră spate  

 13 MP, sensor BSI cu obiectiv f/2.2  

 1080p înregistrare video Full HD 
 
Cameră frontală 

 5 MP, senzor BSI 

 1080p înregistrare video Full HD 
 

 
MULTIMEDIA  
Formate audio compatibile: 

 Playback: .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, 
.flac, .wav, .wma (Windows Media Audio 10) 

 Înregistrare: .aac 
 
Formate video compatibile: 

 Playback: .3gp, .3g2, .mp4, .mkv, .wmv 
(Windows Media Video 10), .avi (MP4 ASP 
and MP3) 

 Înregistrare: .mp4 
 
LOCALIZARE 

 Antenă GPS internă + GLONASS 

 Compas digital  
 



 
BATERIEiii 

 Capacitate: 2100 mAh 

 Baterie reîncărcabilă Litiu-polimer 
incorporată 

 Timp de vorbire: Până la 16.2 ore pentru 3G 

 Timp de standbyiv: Până la 556 ore pentru 3G 
 
 
ADAPTOR AC 

 Parametri/Frecvență voltaică: 100 ~ 240 V AC, 
50/60 Hz 

 Ieșire DC: 5 V și 1 A 
 

                                                           
i Capacitatea de stocare disponibilă este diminuată ș i fluctuează în funcț ie 

de sistemul de operare al telefonului. Spaț iul de stocare disponibil pentru 
conț inutul propriu utilizatorilor este de 10.57 GB.  

 
ii Benzile de reț ea pot fi diferite în unele regiuni, în funcț ie de operatorul de 

telefonie mobilă ș i de locaț ie. Vitezele de download ș i upload de date 

variază, de asemenea, în funcț ie de operatorul de telefonie mobilă. Benzile 

4G LTE ș i NFC sunt disponibile numai în anumite regiuni 

geografice.   

iii Timpii de operare ai baterie (timpul de vorbire, timpul de stand-by etc.) 

variază în funcț ie de reț ea ș i de întrebuinț area telefonului.  

iv Specificaț iile în legătură cu timpii de stand-by sunt standard industriei de 

telefonie mobilă, prezentate cu scopul de a permite comparaț ia între 
dispozitivele mobile în circumstanț e similare. Consumul de baterie în modul 
de standy-by depinde în principal de factorul de reț ea, setări de telefon, 
locaț ie, miș care, intensitate a semnalului ș i trafic celular. Comparaț iile între 
diferite dispozitive mobile care utilizează anumite specificaț ii sunt validate în 
condiț ii controlate de laborator. Circumstanț ele cotidiene de utilizare a 
dispozitivelor mobile pot influenț a considerabil timpii de stand-by, condiț ie 
subscrisă specificaț iilor anterioare. 
 
Note: Specificaț iile pot fi subiect modificărilor efectuate fără notificare. 

 


