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Thuộc phân khúc tầm trung, tuy nhiên Huawei nova 2i lại được đánh 
giá cao khi thừa hưởng nhiều tính năng vốn chỉ dành cho các dòng 

máy cao cấp. Máy có thiết kế đẹp, độ hoàn thiện cao, màn hình tràn 
cạnh xu hướng mới tỷ lệ 18:9, hiệu năng mạnh mẽ. Đặc biệt hơn cả, 
Huawei nova 2i sở hữu khả năng chụp hình cực kỳ ấn tượng với 4 

camera. Sự toàn diện từ thiết kế đến cấu hình, camera cùng mức giá 
hấp dẫn... Huawei nova 2i được chúng tôi đánh giá là smartphone tầm 

trung ấn tượng nhất năm 2017. 

TẦM TRUNG
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MẠNH MẼ 
Nói đến hiệu năng, tương tự các đối thủ cùng phân 
khúc Huawei nova 2i được trang bị những thông 
số tốt nhất như RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB hỗ 
trợ thẻ nhớ ngoài microSD 128GB, chạy Android 
7.0. Điểm khác biệt, Huawei nova 2i sử dụng con 
chip “cây nhà lá vườn” HiSilicon Kirin 659, giao diện 
tuỳ biến EMUI 5.1 hiện đại, bắt mắt (ít ứng dụng 
rác) và viên pin dung lượng lớn 3.340 mAh. Với 
những thông số kỹ thuật trên, Huawei nova 2i cho 
thấy khả năng xử lý rất tốt, máy chạy mượt khi 
chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng và tác vụ 
hệ thống. Những tựa game cơ bản như Ninja Fruit, 
Temple Run 2, không làm khó được nova 2i. Ngay 
cả những tựa game thiết lập đồ hoạ nặng như 
Asphalt 8 hay Liên quân Mobile... Huawei nova 2i 
vẫn có thể “cân” tốt. 

 Dung lượng pin: 
3.340 mAh

 Chip HiSilicon 
Kirin 659

 Antutu: 
63.000 điểm 

 Geekbench 4: 
CPU đơn nhân 
915; CPU đa 
nhân 3.306

 PC Mark: 
5.000 điểm 

 Màn hình Full View 
 Độ phân giải Full HD+ (2160 x 1080 pixels)
 Mật độ điểm ảnh 407ppi
 Tỷ lệ màn hình/thân máy lên đến 83%
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CHẤT RIÊNG  
Camera là điểm nhấn và là sự khác biệt 
của Huawei nova 2i với các đối thủ cùng 
phân khúc. Máy được trang bị tới 4 camera 
gồm cụm camera kép 16MP + 2MP mặt 
sau và 13MP khẩu f/2.0 + 2MP điểm ảnh 
lớn 1.75μm ở mặt trước. 

Bộ đôi ống kính sau kết hợp những 
chế độ chụp độc đáo rất riêng (phơi sáng, 
xoá phông) được thừa hưởng từ dòng 
máy cao cấp Huawei P9 giúp cho nova 
2i dễ dàng lưu giữ những khoảnh khắc 
với những khung hình ấn tượng, ảnh có 
độ chi tiết tốt, màu sắc rực rỡ, độ sáng 
cao. Trong khi đó, selfie kép ở mặt trước 
kết hợp tính năng Selfie Toning Flash, 
chế độ chân dung, làm đẹp thừa đủ khiến 
cho chủ sở hữu Huawei nova 2i có được 
những bức hình “tự sướng” chất lượng, 
đầy nghệ thuật ngay cả trong điều kiện 
ánh sáng yếu. 

ĐẸP, CÂN ĐỐI
Huawei nova 2i sở hữu thiết kế kim 
loại nguyên khối sang trọng và tinh tế. 
Máy có kiểu dáng mềm mại nhờ cạnh 
góc được bo cong, mọi chi tiết bố trí 
cân đối hợp lý, liền mạch mang đến 
cảm giác cầm nắm dễ chịu. Mặt trước 
sở hữu màn hình viền mỏng Full View 
tỷ lệ 18:9, nova 2i thực sự gây chú ý 
khi là một trong smartphone tầm 
trung đầu tiên trên thị trường Việt 
được trang bị màn hình viền mỏng - 
xu hướng mới của smartphone. Không 
chỉ mang tới không gian hiển thị lớn 
hơn, công nghệ Full View giúp nova 
2i có được “thân hình” gọn, mảnh dù 
màn hình có kích thước lớn 5,9 inch.  
Màn hình Huawei nova 2i có chất 
lượng hiển thị tốt, góc nhìn rộng, màu 
sắc tự nhiên trung thực, độ sáng cao 

(ngay cả trong điều kiện thừa sáng). 
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