Bắt đầu từ ngày 12/9, OPPO A9 2020 chính thức “đổ bộ" tại thị trường Việt Nam với
mức giá 6,9 triệu đồng. Dù nằm ở phân khúc tầm trung nhưng OPPO A9 2020 không hề
thua kém, thậm chí còn trang bị nhiều tính năng “hay ho” để người dùng trải nghiệm,
trong đó có thể kể đến cụm camera sau lên đến 4 camera - 48 MP.

Đặt dọc theo chiều thân máy, cách thiết kế và bố trí camera sau của OPPO A9 2020 được
thừa hưởng từ dòng cao cấp Reno. Đây cũng là điểm nổi bật mà OPPO đã ưu ái dành cho
sản phẩm tầm trung của hãng trong năm nay. Bộ 4 camera này của A9 2020 bao gồm 1
camera 48 MP f/1.8 với góc tiêu chuẩn, 1 camera 8 MP f/2.3 góc siêu rộng (tương đương
13mm trên máy ảnh full-frame), và 2 camera 2 MP đóng vai trò đo độ sâu trường ảnh và
hỗ trợ chế độ màu đơn sắc và nghệ thuật khi chụp chân dung xoá phông.

Giao diện camera truyền thống của OPPO khá đơn giản và dễ sử dụng. Chỉ cần vuốt sang
trái hoặc phải để kích hoạt các chế độ quay phim, chụp ảnh và chụp chân dung; còn lại tất
cả những chế độ khác được cất tạm trong thanh công cụ bên trái, giúp người dùng đỡ bối
rối khi sử dụng.
Nói đến bộ 4 camera này, chúng ta có 3 lựa chọn tiêu cự để chụp ảnh, tuỳ theo từng địa
điểm và nhu cầu khác nhau. Chẳng hạn như muốn chụp phong cảnh, toà nhà cao tầng
hoặc đơn giản là chụp người yêu cùng với không gian quán cafe, chỉ việc bật camera siêu
rộng là có thể bao quát được tất cả.

