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Az előző számban eltértünk a szokásos
kínai csoda dolgoktól, de immár visszatérünk a jól bejáratott termékekhez! Egy
újabb szuper kínai telefont fogunk megnézni, amit nagyjából 1 éve használok. A Doogee márkanév hallatán, nekem első körben
a doge meme jut eszembe. Ezt a képet az
sem segíti, hogy a gyártó kabalájának ténylegesen egy kiskutyát választott, ami elterülve zenét hallgat és még a nyelve is kilóg!
Nagyon jópofa, úgyhogy majd beszerzek
egyet magamnak szerintem.
AniMagazin/Japán mániásoknak
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Kijelző:
5.5” 1280x720 IPS Kapacitív érintőképernyő
(OGS LCD)
Processzor: MTK6592,
Cortex A7 Octa-core,
1.7GHz 8 magos
GPU: Mali-450MP
RAM: 1 GB
Belső tárhely: 16 GB
Bővíthetőség: 32GB-ig
MicroSD
Kamera (hátsó): 13 MP
Kamera (előlapi): 5 MP
Vaku: Hátul igen
Akkumulátor:
2600mAh
Op. rendszer: Android
Méret:
153mm
x
76mm x 6.5mm
Egyéb: WiFi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM
rádió
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A Dagger telefon, (ami magyarul
annyit tesz, hogy tőr) egy igen elegáns, letisztult és egyszerű barna dobozban érkezett. Igazi profi csomagolás, amit nagyra tudok értékelni. Sima,
egyszerű kartonpapír, amire egyféle
színnel nyomtattak, ezzel is profi, elegáns és olcsó csomagolást biztosítva a
telefon szállítás ideje alatti tárolásához. Valószínűleg a gyártó is úgy van
vele, ahogy én: a dobozt előbb-utóbb
ki fogom dobni, így inkább ezen spórolnak egy kicsit. A csomagolást kibontva, belül azt látjuk, hogy minden
egyes négyzetcentiméternyi felületet
kihasználtak. A telefon mellett találunk még itt tápot, képernyővédő
fóliát külön borítékban, fülhallgatót
és adatkábelt.
A fülest ki sem bontottam, mert
nem szeretem ezt a fülbe dugós típust, így arról nem fogok tudni mit
mondani.

Első indítás
A két simes rendszerrel rendelkező telefonba elhelyeztem a sima sim
kártyámat, a 2-es nyílásba és beraktam az aksit. Azért a 2-esbe, mert az
első sim foglalat micro sim és nekem
még a sima simem van. Pár másodperc után már indult is a telefon és
előjött egy fehér alapon lévő nagy
Doogee logó. És sajnos nem tudok
vele mit csinálni, de a boot képernyő
alatt szóló zene nekem teljesen olyan
mintha egy pornófilmből emelték volna át. Ezt a nézetet a családom többi
tagja is osztja velem, így egy telefon
újraindítás után a húgom nevető

örültem. Nem volt vele különösebb
gondom semmi más, egyszer-kétszer újraindítottam és akkor megint
volt szabad memóriám. 2015 elején,
amikor kijött az új rom hozzá, akkor
gyorsan le is frissítettem. Úgyhogy a
cikk további részében ezzel a verzióval
fogom jellemezni a telefont. A lassúságon és memóriahiányon kívül nem
sok eltérés van.

Felépítés

görcsben tört ki. Nem tudom, hogy
a cég dolgozik-e abban az iparágban
is, de hogy aki a zenét szerkesztette,
annak nem kis köze lehet ahhoz a világhoz, az tuti!
Az első sokkon túltéve magunkat
meg is kell jegyeznem, hogy mivel én
ezt már régen vásároltam, első körben 4.2.9-es androidot kaptam hozzá.
Igen jól olvastad, és ez nem elírás! A
gyártó nevezte el így. Ez igazából sima
4.2-es csak plusz appokat is belerakott, ettől lesz szerintük 4.2.9…

Régi verzióval
Csak nagyon gyorsan akarok írni
a régi verzióról, mert azóta már frissítettem 4.4.2-re.
Gyári állapotban a telefon nekem
lassúnak tűnt, néha még akadt is egy
kicsit. Viszont kibírta akár
2
napig is, aminek
nagyon

A 8 magos MTK6592 elég szépen
muzsikál. Ám az 1GB-nyi ram egy kicsit
kevésnek tűnik. A játékok alatt ebből
szerencsére semmi sem tapasztalható, bármivel is próbálkoztam, szépen
futott rajta! Egyedül akkor érezhető,
hogy néha egy kicsit szenved szerencsétlen memória, ha telepakoljuk mindenféle widgetekkel és állandó futó
alkalmazásokkal. Ha ezeket kivesszük
és megvagyunk pl. a Go Launcher
nélkül, akkor egészen jól és gyorsan
működik.

Folytatás a következő oldalon!
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gatásra így talán nem fogjuk használni, de
kellően hangos tud lenni, ha hívnak minket.
A GPS-szel nem volt semmi bajom,
elindítod a navigációt és egyből működik.
Gyorsan talál jelet és csak néha pontatlan,
de utána helyre rakja magát.

A DG550-es szögletes formája nekem
nagyon tetszik, szeretem ha olyan egy telefon mintha baltával vágták volna körbe.
Ahol kell, pl. az aljánál, ott éppen csak egy
picit lekerekített, hogy kényelmes legyen
kézben tartani. A gombok is pont kézre
állnak és az én nagy ujjaimmal is egyszerűen és könnyen megnyomhatóak. A súlyára nem nagyon lehet panasz, annyira
pihekönnyű a POMP W99-hez képest, hogy
néha még most is oda kell kapnom a zsebemhez, hogy ott van-e a telefon.
A 6.5 mm vastagságú telefont nagyon
jó kézbe venni, nagyon jó a tapintása. Egyedül a hátlapot levéve keletkezik bennem
egy kis rossz érzés, mert olyan vékonyka
a hátlap, hogy azt hinné az ember, hogy
mindjárt eltörik. Úgyhogy ez nem sokat
védi a telefont!

Egész jók voltak a képek, amiket a
fényképezővel lőttem. Nem voltak zajosak
és nem is lettek sötétek. Egyedül a közeli
makro fotózás nem megy ennek a kamerának, de a családi nyaralás alatt nagyon szép
képeket tudtam vele készíteni.

A kijelző szerintem iszonyatosan szépre
sikeredett. Amint bekapcsoljuk, magával
ragadnak a színek. Nagyon jó betekintési
szöge van, így még az ágyban fekve is láthatjuk, hogy ki hív minket az éjszaka közepén. A telefon nem sokkal nagyobb mint
maga az 5.5 colos kijelző. Az oldalsó keretet
nagyon szép vékonyra sikerült megcsinálni.
Nyílván nem olyan, mint egy S6 Edge, de
kínai telefonhoz képest nagyon össze lett
rakva. Az 1280x720 felbontás pedig bőven
elég ekkora mérethez. Nagyon közelről kell
ahhoz nézni, hogy lássuk a pixeleket!
A hangszórónak meglepően jó hangja
van, de nagyon rossz helyen van elhelyezve.
A telefon hátulján van, így ha oldalra fordítva használjuk, akkor vagy letakarjuk és alig
hallani valamit belőle, vagy éppen hogy
felerősítjük, miközben a hangok a kezünket
használják egyfajta erősítőként. Zenehall-
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„Amint bekapcsoljuk, magával ragadnak a színek.”
Folytatás a következő oldalon!
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Alkalmazások
Mint mondtam, a DG550-es alapjáraton
4.2-vel érkezik. Az új gyártmányokon van
már 4.4-es, vagy ha olyan helyről vesszük,
ahol lefrissítik. Ám ez nem lehet baj, mert
nagyon egyszerű a gyári rom frissítés.
Mindent le lehet tölteni a www.doogee.
cc oldalról. Akinek pedig nem felel meg a

dik egy erőteljesen energiatakarékos mód,
ami már mindennemű kommunikációt
kikapcsol, leveszi a fényerőt és annyira minimumra vesz mindent, hogy a telefonunk
csak óraként tud funkcionálni. Végezetül a
harmadik, ami nekem marhára tetszik: színek kikapcsolása. Hihetetlen ötlet! Átáll a

gyári, az talál magának egyedi romokat a
needrom.com oldalon.
A 4.2-es romban gyárilag volt még
egy-két kínai alkalmazás, amit soha nem
indítunk el, de az új 4.4-esben már semmi
ilyesmi nincsen. Pluszban bekerült egy
flash lejátszó, új play áruház, valamint a
beállítások menüpontban található egy
energiatakarékossági beállítások rész is. Itt
háromféle beállítás közül választhatunk. Az
egyikben egyedileg összerakhatjuk, hogy
miket kapcsoljon ki, miket engedélyezzen,
ez a gyors energiatakarékos mód. A máso-

kijelző fekete-fehérre, ezzel is plusz órákat
nyerve nekünk a következő töltésig.
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Akkumulátor
Nálam a telefon kb. 2 napot bír ki egy
feltöltéssel. Azt azért hozzá kell tennem,
hogy én nem vagyok átlag felhasználó! A
buszon nem netezek és zenét sem hallgatok. Telefonálni is csak azt a minimálisat
telefonálom, amikor engem hívnak, ami
mondjuk legyen napi 1 alkalom. Ezenkívül
még a reggeli ébredező játékom van, de
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azt is sok esetben nem a telefonomon játszom, hanem a tabletemen. Úgyhogy átlag
használat mellett a napi 1 töltés elég lesz
szerintem, amit a beépített energiatakarékossággal még tovább optimalizálhatunk
akár egyedileg is.

Összegzés
Amikor AnimeKarácsonyon Hiro kölcsönkérte a telefonomat emlékszem azt
mondta, hogy: ez milyen nagy és hogyan
tudom én ezt használni. És amúgy is minek
ekkora?
Akkor azt mondtam neki, amit most
is mondok: nagy ember -> nagy tenyér ->
nagy telefon. Az 5.5 col már tényleg az a
méret, amit sok embernek nehézkes lehet
kezelni. Nehézkes lehet egyáltalán hordani. Az én zsebemben elfér, de lehet hogy

másnak csak a hátitáskájában férne el. Na
jó, ez azért egy kicsit már túlzás, de értitek
a lényeget.
Hogy megéri-e a telefon? Ha lenne benne 2 GB ram, gondolkodás nélkül azt mondanám, hogy megéri, de így…

Ha az MTK6592-es proci és a Doogee
márka utáni kíváncsiság nem hajtott volna,
szinte biztos, hogy ma nem erről a telefonról írnék, de csakis az 1GB memória miatt!
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