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Android 9 untuk oppo f9

Versi sistem operasi yang dijalankan oleh smartphone juga menentukan pengalaman pengguna. Pada smartphone OPPO terbaru, seperti seri F11 dan Reno sudah berjalan di ColorOS 6 berbasis Android 9 Pie, yang membawa banyak peningkatan dan fitur baru. Ada kabar baik bagi pengguna
smartphone OPPO model lama, OPPO mengumumkan ketersediaan ColorOS 6 untuk F9. Antarmuka baru ini buka versi beta dan berbasis Android 9 Pie.ColorOS 6 hadir dengan berbagai fitur kustom baru yang akan memudahkan pengguna. Selain F9, ada beberapa model perangkat yang dipasarkan di
Indonesia yang akan memiliki open beta colorOS 6, antara lain F7, F7 Youth, F9, R17 Pro dan Find X.ColorOS 6 akan mengintegrasikan fitur yang dibawa oleh Android 9 Pie terutama peningkatan fitur AI seperti support untuk Google Assistant, ARcore dan Google Lens.ColorOS 6 mengadopsi konsep
desain antarmuka minimalis dengan layar warna cerah dengan layar warna cerah dengan layar warna cerah dengan layar warna cerah dengan layar warna cerah dengan layar warna cerah dengan layar warna cerah dengan layar warna cerah , memberikan kesan antarmuka yang ringan, modern tetapi
namun elegan. Pengembangan ColorOS 6 juga hadir di sisi fotografi. Antarmuka ini memperkenalkan dua fitur baru di sisi foto: Mode warna yang menakjubkan dan mode potret OPPO. Mode Dazzle Warna menggunakan algoritma untuk melakukan koreksi warna pada tingkat piksel, membuat
penyesuaian warna, dan mengatur tingkat gelap cahaya gambar. ColorOS 6 memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mengumpulkan data foto yang paling banyak dilihat di media sosial secara global untuk kemudian memberikan lima opsi untuk efek mode potret. OPPO mengoptimalkan algoritma
pengenalan wajah Anda dan kemudian menyesuaikan warna kulit sesuai dengan permintaan pengguna. Dalam ColorOS 6, OPPO juga memperkenalkan optimasi game bernama 'Game Boost' yang telah diperbarui ke versi 2.0, menghadirkan pembaruan teknologi 'Touch Boost' yang akan meningkatkan
respons sentuh dan frame boost yang meningkatkan dan melakukan stabilitas frame rate. Kedua fitur ini berfungsi untuk meningkatkan kinerja perangkat sebesar 38%. Selain itu, OPPO menggabungkan fitur 'Game Space' yang mendukung berbagai fitur baru, seperti mode penggunaan daya dan
parameter jaringan. Fitur 'Asisten Game' hadir sebagai pintasan ke beberapa fungsi penting, termasuk mode 'jangan ganggu'. ColorOS 6 pada fase open beta pertama kali akan tersedia di perangkat F9 pada akhir Juli, kemudian menemukan perangkat flagship X pada akhir Agustus, serta beberapa
perangkat OPPO lainnya pada akhir September 2019. Oppo sedang meningkatkan Oppo F9 dan f9 Pro menjadi ColorOS 7, versi terbaru dari skin kustom Oppo. OEM China bulan lalu merilis pembaruan stabil ColorOS 7 untuk berbagai ponsel, termasuk Find X, Reno 10X, Reno, Reno 2 dan banyak lagi.
Pada saat itu, perusahaan berjanji bahwa Oppo F9 dan F9 Pro akan menjadi yang berikutnya untuk menerima pembaruan dengan rilis resmi dari 10 Dan itu adalah apa yang mereka lakukan hari ini. Oppo mengatakan pembaruan akan didistribusikan dalam batch —sebagian kecil dari basis pengguna
awalnya akan menerima OTA, dengan rilis secara bertahap berkembang ke lebih banyak pengguna. ColorOS 7 adalah keberangkatan yang signifikan dari iterasi ColorOS sebelumnya, menawarkan antarmuka pengguna yang lebih bersih dan bebas kekacauan dengan banyak fitur baru. Setelah
memutakhirkan F9 dan F9 Pro, pengguna dapat menunggu hal-hal seperti mode gelap di seluruh sistem, gerakan navigasi baru, alat Digital Wellness baru dengan mode Fokus, antarmuka kamera yang dirubah, aplikasi sistem yang diperbarui, dan banyak lagi. Anda dapat memeriksa pembaruan dengan
mengunjungi Pengaturan &gt; Pembaruan Perangkat Lunak dan dengan mengklik versi uji menu roda gigi. Ponsel Oppo lainnya yang juga dijadwalkan menerima pembaruan Android 10 berdasarkan ColorOS 7 bulan ini antara lain Oppo A5 (2020), A9 (2020) dan F7. Sementara itu, F15 dan R15 Pro
akan menerima pembaruan mereka pada bulan Juli. Oppo F9 XDA ForumsHere adalah changelog lengkap pembaruan dari ColorOS 7 ke The F9 dan F9 Pro:Visuals:Desain edgeless baru membuat visual lebih menarik dan lebih efisien. Menambahkan OPPO Sans sebagai font default. Air mancur baru
ini menawarkan nuansa menyegarkan dan cocok dengan pencarian OPPO untuk memadukan keindahan dan teknologi. Bilah sisi pintar: Antarmuka pengguna yang dioptimalkan dan pengoperasian satu tangan yang lebih baik. Seret aplikasi keluar dari bar samping pintar untuk membukanya dalam mode
layar terbagi. Menambahkan dua pengaturan: Opasitas bola assistive dan bola dibantu kulit di aplikasi layar penuh. Mengoptimalkan fitur Floating Window untuk lebih banyak aplikasi. Menambahkan gelembung: Gelembung muncul saat Anda membuka app di jendela Smart Sidebar mengambang. Ketuk
gelembung untuk menciutkan dan membuka aplikasi. Cuplikan layar: Tangkapan layar 3 jari kaki yang dioptimalkan: Gunakan 3 jari untuk mengetuk dan menahan layar dan geser jari Anda untuk menyesuaikan ukuran tangkapan layar. Gunakan 3 jari untuk mengetuk dan menahan layar dan geser jari
Anda keluar untuk mengambil tangkapan layar panjang. Pengaturan tangkapan layar yang ditambahkan: Anda dapat menyesuaikan posisi jendela pratinjau tangkapan layar mengambang dan mengatur suara tangkapan layar. Jendela mengambang tangkapan layar yang dioptimalkan: Setelah mengambil
tangkapan layar, seret ke atas dan jatuhkan untuk membagikannya, atau seret ke bawah dan lepaskan untuk mengambil tangkapan layar panjang. Gerakan navigasi 3.0:Gerakan baru: Gesek ke dalam kedua sisi layar lalu tahan untuk beralih ke aplikasi sebelumnya. Gerakan yang dioptimalkan: Semua
gerakan didukung dalam mode lanskap. System:Dark Mode Ditambahkan: Melindungi mata sekaligus mengurangi konsumsi daya. Mode Fokus Yang Ditambahkan: Melindungi Anda dari gangguan eksternal saat Anda belajar atau bekerja. Menambahkan semua yang baru Pengisian. Saya
mengoptimalkan antarmuka pengguna Pengaturan Cepat untuk membuatnya lebih mudah dioperasikan dengan satu tangan. Gesek ke kiri atau kanan untuk mengabaikan pemberitahuan banner. Menambahkan fungsi jeda untuk perekaman layar. Menambahkan jendela dan pengaturan mengambang
untuk perekaman layar. Suara baru ditambahkan untuk penghapusan file, goresan kunci kalkulator, dan penunjuk kompas. Keran sistem yang telah dimuat sebelumnya. Menambahkan peringatan talkBack mengambang untuk aksesibilitas. Mode aksesibilitas warna ditambahkan ke pengalaman
pengguna untuk pengguna yang mengalami gangguan penglihatan. Peran manajemen baru untuk tugas terbaru: Anda dapat melihat informasi memori tentang tugas terbaru dan memblokir aplikasi. Game:Interaksi visual dioptimalkan untuk Game Space.Animasi startup yang dioptimalkan untuk Game
Space.Home Screen:Lebih banyak wallpaper hidup. Menambahkan wallpaper Statis Art+. Sesuaikan apakah akan membuka Laci Pencarian Global atau pemberitahuan dengan menggesek ke bawah di layar Utama. Sesuaikan ukuran, bentuk, dan gaya ikon aplikasi di layar Utama. Gesek ke atas pada
layar Terkunci untuk beralih metode buka kunci. Desain grafis kata sandi yang dioptimalkan membuka kunci untuk memfasilitasi operasi satu tangan. Wallpaper hidup didukung pada layar kunci. Gaya jam tampilan lainnya. Menambahkan mode layar beranda sederhana, dengan font dan ikon yang lebih
besar dan tata letak yang lebih ringan. Keamanan:Hubungkan ponsel Anda ke jaringan Wi-Fi menggunakan alamat MAC acak untuk mencegah iklan yang ditargetkan dan melindungi privasi Anda. Alat: Di Pengaturan Cepat atau Bilah Sisi Cerdas, Anda dapat membuka kalkulator dalam fitur
mengambang Menambahkan fitur finishing di Rekaman.Menambahkan sentuhan waktu (dinamis), yang secara otomatis beradaptasi dengan waktu saat ini. Menambahkan animasi adaptif cuaca di Weather.Camera:Mengoptimalkan UI kamera untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Antarmuka dan
suara timer yang dioptimalkan. Foto: Mengoptimalkan antarmuka album untuk hierarki yang jelas dan pencarian cepat untuk foto. Rekomendasi tambahan untuk album yang mengenali lebih dari 80 adegan yang berbeda.Communications:OPPO Sharing sekarang mendukung berbagi file dengan
perangkat langsung dan Xiaomi. Kontak ui yang dioptimalkan untuk pengalaman yang lebih efisien. Pengaturan:Pengaturan pencarian sekarang mendukung kecocokan fuzzy dan berisi riwayat pencarian. App:Soloop Video Editor: Buat video Anda dengan satu ketukan. Ditambahkan DocVault, aplikasi
untuk memudahkan pengelolaan dan penggunaan KTP digital Anda (hanya tersedia di ponsel yang dijual di India). Sumber: ColorOS Community Pembaruan baru ditambahkan pada 9 Juni 2020: Bagi mereka yang telah berhasil mendaftar untuk program ajudan Oppo F9 Pro ColorOS 7 (Android 10),
mereka sekarang mendapatkan pembaruan berbasis Android 10 coloros 7.1 di perangkat mereka. Seperti yang telah disebutkan, pembaruan ini dirilis hanya untuk pengguna akses awal dan membawa stabilitas sistem, masalah koneksi Bluetooth, kompatibilitas tetap dengan aplikasi pihak ketiga, crash
kamera tetap, dan masalah peluncuran. Pembaruan tiba dengan nomor versi CPH1823EX_11_F.09 dan memiliki berat sekitar 283 MB. Berikut adalah changelog lengkap pembaruan: Peningkatan stabilitas sistem. Tingkat pemanfaatan memori yang ditingkatkan. Diperbaiki masalah di mana administrator
tidak dapat mengedit anggota keluarga di Heytap Cloud Family Sharing. Komunikasi Memperbaiki beberapa masalah koneksi Bluetooth. Masalah kompatibilitas Tetap Aplikasi dengan aplikasi pihak ketiga. Kamera Memperbaiki kelemahan dalam fungsi kamera dan kualitas foto yang lebih baik. Peluncur
Memperbaiki masalah tampilan dengan layar Utama saat mengedit mode edit. Pembaruan cerita baru pada 1 Juni 2020: Akhirnya, batch baru pembaruan beta Android 10 (ColorOS 7) untuk Oppo F9 Pro sekarang disiarkan langsung di wilayah tertentu dunia. Terutama, pembaruan akan membawa
semua berita dan yang terbaik yang ditawarkan Oppo dengan ColorOS 7 bersama dengan semua fitur utama Android 10. Pembaruan saat ini disiarkan langsung untuk pengguna di India, Mesir, Filipina, Indonesia, Pakistan, Malaysia, Vietnam, Thailand, Kamboja, Aljazair. Program beta Oppo F9 Pro ini
terbatas untuk 50.000 pengguna di seluruh dunia. Pengguna diminta untuk menjalankan versi rom resmi C.20 / C.19 / C.18 agar memenuhi syarat untuk menerima pembaruan pada perangkat mereka. Versi uji coba pembaruan akan tiba dengan nomor versi F.07. Menurut posting resmi, jika Anda tertarik
untuk mendaftar dengan batch keempat pembaruan beta ini dari Android 10 ColorOS 7 ke Oppo F9 Pro, maka Anda harus pergi ke Pengaturan - Pembaruan Perangkat Lunak, ketuk ikon pengaturan di sudut kanan atas, ketuk Versi Uji Coba, isi informasi, pilih kotak centang yang harus dilihat dan ketuk
Terapkan sekarang. Berikut adalah changelog resmi yang menggambarkan fitur yang akan Anda dapatkan setelah pembaruan beta: Pembaruan: [Visuals] • Desain tanpa batas baru membuat visual lebih menarik dan beroperasi lebih efisien. • Menambahkan OPPO Sans sebagai sumber default. Air
mancur baru ini menawarkan nuansa menyegarkan dan cocok dengan pencarian OPPO untuk memadukan keindahan dan teknologi. [Smart sidebar] • Antarmuka pengguna yang dioptimalkan dan pengoperasian satu tangan yang lebih baik. • Seret aplikasi keluar dari Smart Sidebar untuk membukanya
dalam mode layar terbagi. • Tambahkan dua pengaturan: Opasitas bola bantu dan bola dibantu kulit di aplikasi Layar Penuh. • Mengoptimalkan fitur Floating Window untuk lebih banyak aplikasi. • Menambahkan gelembung: Gelembung muncul ketika Anda membuka aplikasi di Jendela Mengambang Dari
Bilah Sisi Pintar. Ketuk gelembung untuk menciutkan dan membuka aplikasi. [Screenshot] • Tangkapan layar 3 jari kaki yang dioptimalkan: Gunakan 3 jari untuk mengetuk dan menahan layar dan geser jari Anda untuk menyesuaikan ukuran tangkapan layar. Gunakan 3 jari untuk mengetuk dan menahan
layar dan geser jari Anda keluar untuk mengambil tangkapan layar panjang. • Pengaturan tangkapan layar yang ditambahkan: Anda dapat menyesuaikan posisi jendela pratinjau tangkapan layar mengambang dan mengatur suara tangkapan layar. • Jendela mengambang tangkapan layar yang
dioptimalkan: Setelah mengambil tangkapan layar, seret ke atas dan jatuhkan untuk membagikannya atau seret ke bawah dan jatuhkan untuk mengambil tangkapan layar panjang. [Gerakan navigasi 3.0] • Gerakan baru: Gesek ke dalam kedua sisi layar lalu tahan untuk beralih ke aplikasi sebelumnya. •
Gerakan yang dioptimalkan: Semua gerakan didukung dalam mode lanskap. [Sistem] • Mode Gelap Ditambahkan: Melindungi mata sekaligus mengurangi konsumsi energi. • Mode fokus yang ditambahkan: Melindungi Anda dari gangguan eksternal saat Anda atau bekerja. • Menambahkan semua
animasi pemuatan baru. • Mengoptimalkan antarmuka pengguna Pengaturan Cepat untuk pengoperasian satu arah yang mudah. • Gesek ke kiri atau kanan untuk mengabaikan pemberitahuan banner. • Menambahkan fungsi jeda untuk perekaman layar. • Menambahkan jendela mengambang dan
pengaturan untuk perekaman layar. • Suara baru ditambahkan untuk menghapus file, file, sentuhan tombol, dan penunjuk kompas. • Sentuhan sistem pramuat yang dioptimalkan. • Menambahkan peringatan TalkBack Mengambang untuk aksesibilitas. • Menambahkan mode Aksesibilitas Warna untuk
meningkatkan pengalaman pengguna bagi pengguna yang mengalami gangguan penglihatan. • Peran manajemen baru untuk tugas-tugas terbaru: Anda dapat melihat informasi memori tentang tugas terbaru dan memblokir aplikasi. [Game] • Interaksi visual yang dioptimalkan untuk Game Space. •
Animasi startup yang dioptimalkan untuk Game Space. [Layar Beranda] • Lebih banyak wallpaper hidup. • Menambahkan wallpaper Art + statis. • Sesuaikan apakah akan membuka Global Search atau laci pemberitahuan dengan menggesek ke bawah di layar Utama. • Sesuaikan ukuran, bentuk, dan



gaya ikon aplikasi di layar Utama. • Gesek ke atas pada layar Terkunci untuk beralih metode buka kunci. • Desain grafis yang dioptimalkan dari kata sandi membuka kunci untuk memfasilitasi operasi satu arah. • Wallpaper hidup yang didukung di layar Terkunci. • Lebih banyak gaya jam tangan tampilan. •
Tambahkan mode layar beranda sederhana dengan font dan ikon yang lebih besar dan tata letak yang lebih ringan. [Keamanan] • Hubungkan ponsel Anda ke jaringan Wi-Fi menggunakan alamat MAC acak untuk mencegah iklan yang ditargetkan dan melindungi privasi Anda. [Alat] • Dalam Pengaturan
Cepat atau Bilah Sisi Cerdas, Anda dapat membuka kalkulator pada mengambang • Tambahkan fitur finishing dalam Rekaman. • Menambahkan sentuhan cuaca (dinamis), yang secara otomatis beradaptasi dengan cuaca saat ini. • Menambahkan animasi cuaca adaptif di Cuaca. [Kamera] •
Mengoptimalkan Antarmuka Pengguna untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. • Antarmuka dan suara timer yang dioptimalkan. [Foto] • Mengoptimalkan UI album untuk hierarki yang jelas dan pencarian foto cepat. • Menambahkan Rekomendasi Album yang mengenali lebih dari 80 adegan yang
berbeda. [Komunikasi] • OPPO Sharing kini mendukung berbagi file dengan perangkat Vivo dan Xiaomi. • Mengoptimalkan antarmuka kontak untuk pengalaman yang lebih efisien. [Pengaturan] • Pengaturan pencarian sekarang mendukung kecocokan yang kabur dan berisi riwayat pencarian. [Aplikasi] •
Editor video Soloop: Buat video Anda dengan satu ketukan. • Ditambahkan DocVault, aplikasi untuk manajemen yang mudah dan penggunaan KTP digital Anda (hanya tersedia di ponsel yang dijual di India). Update cerita baru pada 2 Mei 2020: Hari ini Oppo mulai menjalankan ColorOS 7.1 untuk Oppo
F9 Pro di beberapa wilayah. Masih belum ada penjelasan dari tim Oppo mengenai update tersebut. Nah, hanya sedikit pengguna yang membagikan tangkapan layar terbaru ini di komunitas Oppo. Berikut adalah pengguna yang menerima ColorOS 7.1 untuk Oppo F9 Pro berbasis Android 10. Pembaruan
baru pada 25 April 2020: Semua pengguna Oppo F9 Pro harus mulai bersukacita sebagai perusahaan membuat pengumuman resmi di forum Anda bahwa setelah mengatasi kesulitan dalam proses pengembangan ColorOS 7 dalam situasi Coronavirus ini, versi pengujian ColorOS 7 + Android 10 untuk
Oppo F9 / F9 Pro akan dirilis pada 30 April 2020. Selain itu, perusahaan juga menyebutkan bahwa program beta ColorOS 7 angkatan kedua akan menghantam pantai pada pertengahan Mei 2020. Padahal informasi detail akan segera diberikan Oppo dalam pengumuman resmi. Resmi. jadi nantikan
informasi lebih lanjut dan kami akan terus memperbarui semua detail kapan pun tersedia. Sementara itu, semua pengguna Oppo F9 Pro yang tertarik harus siap meminta program pengujian beta lebih cepat daripada yang lain untuk menjadi bagian dari batch pertama. Cerita Pembaruan Baru pada 24
April 2020: Sementara sebagian besar OEM smartphone telah melakukan mendorong pembaruan stabil resmi terbaru Android 10 ke sebagian besar perangkat yang memenuhi syarat, Oppo masih menemukan caranya untuk memberikan pembaruan dengan cepat. Meskipun colorOS 7 beta (Android 10)
telah dirilis untuk banyak perangkat Oppo seperti seri Reno, lini Find X, seri A9, seri F11, R17, dll., ada beberapa perangkat yang luar biasa juga dan Oppo F9 Pro adalah salah satunya. Sebelumnya, Oppo berjanji akan merilis pembaruan beta ColorOS 7 untuk model Oppo F9 Pro pada April 2020.
Namun seiring berjalannya waktu dan seminggu hingga April berakhir, beberapa laporan keluar bahwa Oppo F9 dan F9 Pro sejalan untuk menerima pembaruan beta ColorOS 7 segera. Karena pandemi COVID-19, segala sesuatunya terus tertinggal. Sementara itu, salah satu Moderator Komunitas
ColorOS merespons dan memastikan bahwa pembaruan beta akan mulai tiba pada bulan ini atau awal Mei 2020. Sekarang, sebagai pengguna seri Oppo F9, kita hanya bisa menunggu pengumuman resmi. Sampai saat itu, tetap disetel. New Update Story pada 11 April 2020: Hari ini Oppo merilis
pernyataan baru tentang perilisan ColorOS 7 bulan April. Dengan rencana upgrade baru ini, Oppo mengabaikan dan menunda peningkatan Android 10 ColorOS 7 ke Oppo F9 dan F9 Pro karena pandemi COVID 19. Berikut pernyataan mereka tentang hal itu. Karena kekhawatiran kesehatan masyarakat
mengenai wabah COVID-19, R&amp;D kami terpengaruh oleh kebijakan karantina saat ini, yang mengakibatkan keterlambatan dalam memberikan pembaruan sistem. Perilisan uji coba ColorOS 7 untuk F9 dan F9 Pro mungkin tertunda. (Sumber) Setelah resmi meluncurkan Android 10 oleh Google,
setiap OEM smartphone Android mulai berkembang dan memberikan pembaruan firmware terbaru untuk perangkat mereka secara bertahap. Namun, tidak semua pengguna perangkat cukup beruntung menerima pembaruan Android 10 dan pengguna Oppo F9 Pro tidak terkecuali di sini. Perangkat ini
dirilis pada Agustus 2018 dengan Android 8.1 Oreo (ColorOS 5.2). Di sini kami membagikan detail Oppo F9 Pro Android 10 dengan ColorOS 7 Update Tracker. Kini, setelah beberapa bulan, Oppo mampu merilis pembaruan awal para pengguna untuk perangkat mereka yang memenuhi syarat dari Maret
hingga Juni 2020 dan Oppo F9 Pro salah satunya. Jadi, jika Anda pengguna Oppo F9 Pro dan ingin mencicipi pembaruan Android 10 terbaru sekarang, maka Anda akan mendapatkan pengumuman perekrutan tes beta pada bulan April 2020 secara resmi. Fitur ColorOS 7 10) Oppo resmi merilis versi
kustom terbarunya yang bernama ColorOS 7 beberapa bulan lalu. Jika Anda salah satu pengguna Oppo Reno 2, maka Anda harus menunggu pembaruan stabil resmi berdasarkan Android 10. Ini menyajikan banyak fitur atau opsi khusus khusus untuk perangkat Oppo, bersama dengan sebagian besar
fitur asli Android 10. Yuk insan lihat sekilas di bawah ini. Antarmuka Pengguna Yang Didesain Ulang Ikon baru dikemas dengan bentuk kustom, Breeno Size Smart Voice Assistant Management meningkatkan RAM New Sound Effects Portrait Mode 2.0 Video Editor Soloop Enhanced Visual Design dan
elemen UI ART + Wallpaper Mode Gelap Mode Gelap Ditingkatkan Notification Center Apa yang ada di Android 10? Google mengumumkan iterasi ke-10 Dari Sistem Operasi Android pada September 2019. Muncul dengan berbagai fitur dan peningkatan sistem. Agar sangat spesifik, versi Android 10
terutama menawarkan pengalaman pengguna yang lebih baik dan fitur privasi / keamanan. Ini fitur mode gelap seluruh sistem, navigasi gerakan, pemindaian Wi-Fi &amp; QR Code, menu berbagi aplikasi yang ditingkatkan, izin aplikasi yang disempurnakan, kontrol privasi lokasi yang ditingkatkan,
pembaruan keamanan yang mudah, Mode fokus, keterangan langsung, tautan keluarga, API multi-kamera, penyaringan panggilan bawaan, amplifier suara, kontrol pemberitahuan yang lebih baik, dan banyak lagi. Ini juga menawarkan dukungan 5G, dukungan yang dapat dilipat, layar kunci yang
ditingkatkan, respons cerdas, dll Oppo F9 Pro Android 10 dengan status pembaruan ColorOS 7 Jika Anda tidak tahu, versi skin ColorOS 7 didasarkan pada Android 10. Seperti disebutkan, ia menawarkan banyak fitur dan peningkatan dalam sistem daripada pendahulunya. Sekarang, menurut
perkembangan terbaru dan pengumuman resmi ColorOS Global di Twitter, sangat jelas bahwa Oppo siap untuk mendorong pembaruan beta ke perangkatnya. #ColorOS, bersukacita!  Sekarang Maret ada di sini, kami memahami bahwa banyak penggemar menunggu lebih banyak #ColorOS7 +
#Android10 dalam batch versi uji coba. Lihat paket Q2 kami dan nantikan lebih banyak iklan! Cara menerapkan  untuk penggunaan di masa mendatang: pic.twitter.com/JJ244dScW6 — ColorOS (@colorosglobal) March 6, 2020 Setelah wabah virus Corona, China dan beberapa negara lain terutama
terdampak. Dengan demikian, banyak acara rilis perangkat dan pengembangan atau rilis perangkat lunak ditunda hingga Maret. Sekarang, sepertinya Oppo menjadi memenuhi syarat untuk mulai mendorong pembaruan Beta dari ColorOS 7 (Android 10) ke perangkat yang kompatibel dalam batch.
Berbicara tentang Oppo F9 Pro, perangkat ini akan mulai menerima perekrutan versi uji coba Android 10 pada April 2020. Spesifikasi Oppo F9 Pro Perangkat ini dilengkapi dengan layar LCD IPS LTPS 6,3 inci dengan resolusi Full-HD+. Ini fitur SoC MediaTek Helio P60, GPU Mali-G72 MP3, RAM 4GB /
6GB, penyimpanan internal 64GB dengan slot kartu MicroSD khusus. Ini fitur slot kartu nano-SIM ganda, layar notch tetes air, dll. 8.1 Oreo dan saat ini berjalan di Android 9.0 Pie. Sementara perangkat mengemas konfigurasi kamera belakang ganda lensa 16MP (f/1.8) + lensa 2MP (kedalaman, f/2.4)
dengan PDAF, HDR, Panorama, lampu kilat LED, dll. Ini olahraga penembak selfie 25MP (lebar, f / 2.0) di bagian depan dengan mode AI seperti HDR, mode Potret, mode Kecantikan, dll. Kamera belakang dan depan mampu merekam video Full-HD 1080P @30fps. Perangkat ini memiliki audio 3,5 mm
Dual band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, FM Radio, MicroUSB Port 2.0, USB OTG, dll. Ini mengemas baterai 3.500mAh dengan dukungan 20W VOOC Flash Charge. Perangkat ini juga dilengkapi sensor sidik jari yang dipasang di belakang,
akselerometer, sensor cahaya sekitar, giroskop, kedekatan, sensor kompas. Karya saya diterbitkan di Android Authority, Android Police, Android Central, BGR, Gadgets360, GSMArena dan banyak lagi. Six Sigma dan Google Certified Digital Marketer yang suka bermain gitar, bepergian, dan minum kopi.
Pengusaha dan Blogger. Blogger.
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