
IFA 2018: Wiko onthult uitgebreide View2-
collectie en nieuwe Harry2
View2 Go, View2 Plus en Harry2 bieden consumenten nieuwe
full-screenervaring

Amersfoort, 31 augustus 2018 – Smartphonefabrikant Wiko onthult tijdens IFA 2018 in

Berlijn de nieuwe View2-collectie. De nieuwe modellen zijn het antwoord op de vraag naar meer

schermruimte. De View2 Go en View2 Plus hebben allebei een 19:9-full-screen, voor meer

bruikbare schermruimte. Ook hebben beide smartphones een nieuw ontwerp met een eigen full-

screen-vorm en -afwerking. Om trouw te blijven aan het motto om on-trend technology en

premium breedbeeldtechnologie voor iedereen toegankelijk te maken, introduceert Wiko

daarnaast de Harry2. Deze telefoon met ultiem nieuwe multimedia-breedbeeldscherm is

beschikbaar in 18:9-formaat. De drie nieuwe smartphones zijn compact en passen in de palm

van je hand.

View2 Go en View2 Plus: onderscheidend design

De elegante en nieuwe vorm van het full-screen beeldscherm is het opvallendste kenmerk van

de nieuwe View2-collectie. Naast een premium look en feel, is de View2 Go uitgevoerd met een

reflecterend spiegeleffect in vier opvallende kleuren: Anthracite, Deep Bleen, Cherry Red en

Supernova: een speciale kleurovergang die je alleen tegenkomt in het hogere segment

smartphones. De View2 Plus heeft een stevige, gestroomlijnde behuizing met een glanzende,

glasachtige afwerking en is verkrijgbaar in de kleuren Anthracite, Gold en Supernova.



De View2 Go

De View2 Plus



De smartphones zijn er natuurlijk niet alleen om naar te kijken. Met de 12 megapixel camera

van de View2 Go maak je de mooiste foto’s. Wil je nóg meer kwaliteit? Ga dan voor de View2

Plus. Dankzij de dubbele 12 megapixel camera zijn alle kleuren die je vastlegt levensecht. Beide

toestellen zijn uitgerust met een Sony IMX486-camerasensor om zelfs de kleinste details vast te

leggen. Ook zijn donkere omgevingen geen obstakel meer. De pixelgrootte van 1,25 μm en Phase

Detection Autofocus optimaliseren donkere omgevingen, doordat de sensor meer licht

absorbeert. En dankzij de slimme camerafuncties verwerkt de smartphone meerdere frames

tegelijk wat wazigheid en ruis automatisch minimaliseert. Het resultaat? Altijd heldere

afbeeldingen, zelfs bij weinig licht.

Film of fotografeer je liever met de selfiecamera? Geen probleem. Met FHD-videostabilisatie

zijn bewogen beelden verleden tijd. Handig detail: de View2 Go en View2 Plus slaan alle foto’s

en video’s automatisch op in Google Photos. Hierdoor zijn beelden snel te sorteren en is de

opslag ongelimiteerd.

Maar niet alleen het design en de camera’s zijn speciaal. Onder de behuizing vind je krachtige

Qualcomm Octa-Core-processors. Deze worden ondersteund door een 3 GB RAM-geheugen in

de View2 Go en 4 GB RAM in de View2 Plus, en zorgen voor een soepele gebruikerservaring als

je tussen apps wisselt. Verder zijn beide toestellen uitgerust met een 4.000 mAh-batterij die

lang meegaat. Eén keer opladen voldoet voor een dag intensief gebruik.

Adviesprijs View2 Go: 179 euro (32 GB)

Adviesprijs View2 Plus: 249 euro (64 GB).

Harry2: 18:9 scherm met 5.45 inch HD+ display

Ontgrendel de Harry2 met je gezicht en schiet scherpe plaatjes met de 13 megapixel camera. De

f/2.0-lensapertuur en 5P-lenzen zorgen ervoor dat je zowel in het licht als in het donker mooie

foto’s maakt. Klaar met fotograferen? Het 16 GB ROM interne geheugen slaat alle foto’s netjes

op en is uit te breiden met een 128 GB MicroSD-kaart.



Ook aan de binnenkant is alles goed geregeld. De 1,3 GHz Quad-Core processor met Android™

Oreo™ zorgt ervoor dat alle processen vlot lopen, met ondersteuning van de 2.900 mAh-

batterij. En omdat het dagelijkse leven superdruk is, wissel je door het 2 GB RAM

werkgeheugen moeiteloos tussen taken.

De Harry2 beschikt over een moderne stijl met een matte, metallic finish en een gestroomlijnd

uiterlijk. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren Anthracite, Gold, Bleen en Cherry Red.

Adviesprijs Harry2: 129 euro (16 GB)

Stijlvol én goed beschermd

Voor de nieuwe collectie zijn er drie trendy, op maat gemaakte accessoires beschikbaar. De

smart folio, de clear protective-beschermhoes en de tempered glass-screenprotector. De smart

folio heeft een venster waarmee je snel muziek bedient, op oproepen reageert en meldingen

bekijkt. De clear protective-beschermhoes is gemaakt van flexibel materiaal. Voor extra

schokabsorptie is er een speciale luchtbuis ingebouwd. Tot slot zorgt het ultra-bestendige en

geharde glas van de screenprotector voor extra bescherming terwijl de gevoeligheid van het

touchscreen perfect blijft. De beschermhoesjes voor de nieuwe View-modellen zijn beschikbaar

in de kleuren Night Grey en Night Bleen en voor Harry2 in City Bleen, Anthracite en City Red.

De Harry2 en View2 Go zijn in de eerste helft van september verkrijgbaar, en de View2 Plus

vanaf eind september.

Belangrijkste specificaties



OVER WIKO

View2 Go

·        19:9-full-screen, 5,93 inch HD+-display

·        Qualcomm® Snapdragon™ 430-processor, 1,4 GHz Octa-Core

·        4.000 mAh-batterij

·        32 GB ROM, 3 GB RAM & 4G LTE

·        12 megapixel camera met Sony IMX486-sensor

·        5 megapixel selfiecamera

·        Custom-fit User Interface

·        Android™ Oreo, Fingerprint & Face Unlock

·        NFC/ HD Voice/ VoLTE/ VoWiFi

 

View2 Plus

·        19:9-full-screen, 5.93 inch HD+-display

·        Qualcomm® Snapdragon™ 450-processor, 1,8 GHz Octa-Core

·        4.000 mAh-batterij

·        64 GB ROM, 4 GB RAM & 4G LTE

·        12 megapixel dubbele camera met Sony IMX486-sensoren

·        8 megapixel selfiecamera

·        Custom-fit User Interface

·        Android™ Oreo™, Fingerprint & Face Unlock

·        NFC/ HD Voice/ VoLTE/ VoWiFi

Harry2

·        18:9-breedbeeldscherm, 5,45 inch HD+-Immersive display

·        13 megapixel camera, Auto Scene detection

·        5 megapixel selfiecamera, Live portrait blur

·        1,3 GHz Quad-Core-processor & 4G LTE

·        2 GB RAM, 16 GB ROM & 128 GB MicroSD

·        2.900 mAh-batterij, Dual SIM

·        Face Unlock, Android™ Oreo™



Wiko streeft ernaar smartphones te produceren met een perfecte balans tussen kwaliteit, performance, design en
prijs. Het merk is (momenteel) met name sterk in de losse verkoop van smartphones onder de 250 euro, die
simlockvrij zijn, over dual sim beschikken en altijd uitgebreid kunnen worden met extra geheugen.

Wiko werd opgericht in 2011 in Marseille, Zuid-Frankrijk. Momenteel heeft het bedrijf vijfhonderd medewerkers in
dienst en is het actief in meer dan dertig landen wereldwijd. Wiko bekleedt momenteel de nummer 1-positie in
aantallen onder de 150 euro, de nummer 3-positie in aantallen Android en de nummer 4-positie qua
marktaandeel (Bron: GfK nov16-april17 BE, IT, FR, D, NE, PT, PL & SP).

Wikonewsroom

https://wiko.pr.co/
http://wiko.pr.co/

