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Pierwszy smartfon na Huawei Mobile Services 

HUAWEI Mate 30 Pro, 
działa na systemie operacyjnym Android (w wersji 10). Ekosystem telefonu to 

innowatorskie, autorskie rozwiązanie Huawei Mobile Services (HMS). Opiera się 

na warstwie rozwiązań technologicznych, obejmujących m.in. spersonalizowany 

login ID Huawei, powiadomienia Huawei Push, mikropłatności Huawei IAP oraz 

narzędzia reklamowe Huawei Ads. Zapewnia dostęp do usług Huawei dla aplikacji 

własnych oraz partnerów. 

 

Huawei Mate 30 Pro nie posiada usług Google Mobile Services (GSM) 

(GSM)  

 

Przełomowe wzornictwo, rewolucyjne rozwiązania 

fotograficzne i filmowe, wyzwalająca moc i 

innowacyjne formy interakcji  



Huawei Mate 30 Pro czym się wyróżnia? 

Rewolucyjny Poczwórny Aparat: 
40 MP Cine Cameraf/1.8; 

40 SuperSensing Camera f/1.6 OIS; 

8 MP Teleobiektyw + ToF; 

Ultra-slowmotion 7680 kl/s 

 

Innowacyjny Procesor 
HUAWEI Kirin 990; 

2x 2,86 GHz, 2x 2,09 GHz+ 4x 1,86 GHz; 

GPU: 16-rdzeniowy Mali-G76; 

Architektura Da Vinci; 

2-rdzeniowy procesor NPU 

 

Ultraszybkie ładowanie 
40W ładowanie sieciowe; 

30 minut – ładowanie baterii od 0 do 70% 

27W ładowanie bezprzewodowe; 

Bezprzewodowe ładowanie zwrotne 

 

Zwiększona Pojemność Baterii 
4500 mAh; 

Inteligentne zarządzanie energią 

   



Aplikacje własne Huawei Mobile Services 

ID HUAWEI - klucz, identyfikator powiązany ze wszystkimi aplikacjami , 

umożliwiający łatwy dostęp do wszystkich zasobów za jednym dotknięciem 

ekranu 

HUAWEI AppGallery – oficjalna platforma dla użytkowników i twórców 

aplikacji. Zawiera czterowarstwowy mechanizm detekcji pozwalający na 

bezpieczne pobieranie i korzystanie ze wszystkich aplikacji 

Przeglądarka HUAWEI – umożliwia bardzo szybkie połączenie, wygodne 

wyszukiwanie i pełną ochronę prywatności dla użytkowników 

Chmura HUAWEI – Twoje, zdjęcie, filmy, kontakty i inne ważne dane 

znajdą swoją bezpieczną przystań. Usługa umożliwia tworzenie kopii 

zapasowych, przywracanie danych oraz ustawień telefonu 

HUAWEI Motywy – galeria, która pozwoli Ci dostosować wygląd ekranu 

telefonu do nastroju w dowolnym miejscu i czasie 

HUAWEI Assistant – na stronie głównej Twój osobisty asystent pomoże 

znaleźć Ci konkretną usługę i dostarczyć informację w sytuacji potrzeby  



Sposoby pobierania aplikacji 

Skopiuj swoje aplikacje  

za pomocą   

Phone Clone 

Pobieraj nowe aplikacje ze 

sklepu AppGallery 
Pobieraj aplikacje z oficjalnych 

stron usługodawców 

przez przeglądarkę 

>99.9% APPs i 

ich danych może 

być przeniesiona 

poza aplikacjami 

Google  

Już ponad 600  

    polskich aplikacji, 

Kolejne aplikacje 

będą na bieżąco 

dodawane.  

Pobieraj za pomocą…. 

Np. Facebook 

Whatsapp 



W jaki sposób uzyskać wsparcie od HUAWEI? 

Chat ze wsparciem przez stronę serwisową:   

Strona serwisowa: https://consumer.huawei.com/pl/support/ 

Na stronie w prawym dolnym rogu jest okno kontaktowe Pomoc Online, przy 

pomocy którego rozpoczniemy czat z konsultantem „Chat ze wsparciem Huawei” 

 

Live chat z konsultantem po zeskanowaniu kodu QR :  

Po zeskanowaniu zostajemy automatycznie przekierowani do „Chatu ze 

wsparciem Huawei”, gdzie możemy (ale nie musimy) wpisać swoje dane. 

Następnie zostajemy połączeni z konsultantem, który udzieli odpowiedzi na 

pytania związane z telefonem czy aplikacjami oraz ich statusem w AppGallery.   
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