
Три камери
12MP ултраширока,  широка и 
телефото камера  с Night режим

TrueDepth
12MP камера с 4K  видеозапис до 60 fps

Посочен е размерът на диагонала на дисплея. Всички твърдения за консумация на батерията зависят от мрежовата конфигурация и много други фактори; действителните резултати може да варират. Батерията има ограничен брой цикли на презареждане и може да се наложи 
да бъде подменена от сервизен представител на Apple. Животът на батерията и броят цикли на презареждане са различни в зависимост от употребата и настройките. Виж www.apple.com/bg/batteries и apple.com/bg/iphone/battery.html за повече информация. iPhone SE (2-ро 
поколение), iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 са устойчиви на пръски, вода и прах и са тествани в контролирани лабораторни условия; iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max имат рейтинг IP68 съгласно IEC стандарт 60529 (максимална дълбочина — 4 метра, до 30 минути); 
iPhone SE (2-ро поколение) има рейтинг IP67 съгласно IEC стандарт 60529 (максимална дълбочина — 1 метър, до 30 минути). За повече информация посети www.vivacom.bg

Две камери
12MP ултраширока,  широка и телефото 
камера  с Night режим

TrueDepth
12MP камера с 4K  видеозапис до 60 fps

Една камера
12MP  широка камера

FaceTime HD
7MP камера с 1080p HD видеозапис с 30 fps

Издържа приблизително  колкото iPhone 83До 1 час повече  от iPhone Xr3

A13 Bionic  
чип  с Neural Engine  от трето поколение

A13 Bionic  
чип  с Neural Engine  от трето поколение

A13 Bionic  
чип  с Neural Engine  от трето поколение

Най-издръжливата  батерия в iPhone 
 Издържа до 5 часа повече  от iPhone 
Xs Max3 / Издържа до 4 часа  повече от 
iPhone Xs3

Face ID Face ID Touch ID

4 м
до 30 минути4

2 м
до 30 минути4

1 м
до 30 минути4

5.8" (14.73 см.) и 6.5" (16.51 см.)  
Super Retina XDR дисплей2

Корпус от неръждаема стомана  и 
текстурирано, матирано стъкло

6.1" (15.49 см.)  
Super Retina XDR дисплей2

Корпус от стъкло  и алуминий

4.7" (11.94 см.)  
Retina HD дисплей
Корпус от стъкло  и алуминий

iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Мax

iPhone 11 iPhone SE
(2-ро поколение)


