Pressemelding
Huawei P30 Pro tildelt TIPA World Award Best Photo Smartphone for 2019

9. april 2019 — General Assembly TIPA har løftet frem Huawei P30 Pro som et av de beste produktene i
2019, og gir den prisen for Best Photo Smartphone. Det er tredje år på rad at denne prestisjetunge prisen
tildeles et av flaggskipene i Huaweis P-serie, noe som underbygger Huaweis dedikerte arbeid med å øke
både kvaliteten, ytelsen og designet innen mobilfotografering.
ꟷ Kameraopplevelsen har alltid vært fokus i Huaweis strategi for P-serien, og vi vil takke TIPA enda en
gang for prisen til vårt nyeste flaggskip, P30 Pro. Utstyrt med Leica Quad-kameraet redefinerer P30 Pro
reglene for mobilfotografi med en rekke innovasjoner, inkludert det revolusjonerende RYYB
fargefiltersystemet og den ekstreme 5X optiske zoomen. Slike fremskritt gir forbrukeren større frihet til å
dokumentere alle spennende øyeblikk mens de skjer, sier Changzhu Li, visepresident for Handset Business
i Huawei Consumer BG.
Beste kameratelefon på markedet
Foto- og bildepublikasjoner verden over har bekreftet at Huawei P30 Pro skiller seg ut fra konkurransen
etter et mangfold av nominasjoner, tester og sammenlikninger. Leica Quad kamerasystemet inkluderer
en allsidig 40MP Huawei SuperSpectrum sensor og 20MP ultra-wide kamera, og det stabiliserende
SuperZoom-objektivet gir klarhet og zoom som ingen mobiltelefon tidligere har klart. Det nye Time of
Flight (ToF)-kameraet fanger dybden og gir bedre bokeh-effekt, og sammen produserer disse funksjonene
bilder med sterke detaljer og fantastisk dynamisk registreringsområde uansett lysforhold.
«Enorm ytelse under mørke lysforhold og enorme brennviddealternativer», starter den offisielle
begrunnelsen for prisen med av TIPA General Assembly. «P30 Pro er kalt et «quad kamera» med mange

bildealternativer. Hovedkamerat har en 1/1.7 40MP sensor som gir 10MP bilder, og det optisk
stabiliserende objektivet har en ekvivalent brennvidde på 27mm og maksimum apertur på f/1.6. Det er
også et 20MP 16mm superbredt alternativ, et stabiliserende 5X (125mm ekvivalent) telefotoobjektiv i
periskopstil, og en fjerdegenerasjons PDAF «time of flight» AF-sensor. P30 Pro den dekke et ekstremt stort
brennviddeområde takket være en «superoppløsning»-algoritme som kombinerer flere råbilder til ett
høyoppløselig bilde som deretter beskjæres for å produsere en 50x zoom-effekt. Ytelsen under mørke
lysforhold er like imponerende. Med en topp ISO på 409.600 som hevdes å være 40 % mer lysfølsom enn
en standard RGB-sensor, fanger den eksponeringer i nesten fullstendig mørke, og leverer dermed, til dags
dato, bedre ytelse under mørke lysforhold enn noe annet mobiltelefonkamera.»
Thomas Gerwens, styreformann i TIPA, kommenterte også:
ꟷ Med introduksjonen av P30 Pro, flytter Huawei, sammen med Leica, grensene for smart fotografering,
og lar brukerne ta bilder og video i fantastisk kvalitet.
Med Huawei P30 Pro har Huawei nok en gang bevist sin posisjon som referanse for
smarttelefonfotografering. Ved å tilby bedre ytelse under mørke lysforhold enn noe annet
smarttelefonkamera til dags dato, sammen med klasseledende zoom-egenskaper, ble denne
smarttelefonen tildelt den høyeste poengsummen i DxOMarks historie – bransjestandarden for måling og
klassifisering av kamera og objektivkvalitet. Poengsummen på hele 112 poeng fremhever betydningen av
Huaweis engasjement for forskning og design, og særlig for å tilby den ultimate opplevelsen av
smarttelefonfotografering.
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