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HP ojol terbaik 2020 buat memulai new normal
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Saatnya menyambut new normal!
Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan bisnis dan sektor transportasi seperti ojek online
mulai beroperasi untuk mengangkut penumpang. Tentunya dengan mematuhi standar kesehatan ya.

Untuk bersemangat new normal, Anda sebagai driver ojol untuk menerima orderan, HP yang digunakan
harus memiliki kriteria yang sesuai untuk kebutuhan driver. Bekerja seharian dengan mobilitas yang tinggi,
pastinya Anda membutuhkan HP dengan daya baterai yang mampu bertahan lama. Kalaupun harus mulai
mengisi baterai, Anda membutuhkan HP dengan fitur fast charging. Selain itu harus tahan banting, biasanya
beberapa HP kini memiliki proteksi khusus agar HP tidak mudah tergores. HP yang mendukung jaringan 4G
tentu memudahkan Anda untuk bisa terkoneksi dengan internet secara lancar. Sekian banyak pilihan,
berikut adalah list rekomendasi HP dengan spesifikasi yang bagus dengan harga yang ramah dikantong:
1. Realme 5
Untuk spesifikasi dari ponsel ini tidak perlu diragukan. Daya baterai yang cukup yakni 5000 mAh sehingga
tahan untuk menjemput orderan pelanggan sampai malam. Dilindungi oleh proteksi Corning Gorilla Glass
3+ membuat Realme 5 ini sangat cocok untuk aktivitas ojol di jalan, sehingga Anda akan merasa aman tanpa
takut HP ini tergores atau kena cipratan.
2. Redmi Note 8
Meskipun dirilis pada akhir tahun 2019, Redmi 8A ini sangat mumpuni untuk Anda yang sering bekerja di
luar seperti driver ojol. Kenapa? Redmi 8A ini mempunyai daya baterai yang besar 4.000 mAh dan yang
paling penting adalah dukungan 18 W fast charging jadi Anda hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk
mengisi daya baterai. Selain itu Prosesor Qualcomm Snapdragon ini cocok untuk Anda yang suka bermain
ponsel, pilihan RAM juga beragam sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Redmi Note 8 ini
juga memiliki spesifikasi lubang suara yang tinggi, jadi Anda tetap bisa mengangkat telepon meski suasana
berisik, tapi jangan lupa untuk menepi ke pinggir jalan terlebih dahulu ya!
3. Vivo Y12
Selanjutnya HP dari Vivo Y12 ini siap menemani perjalanan Anda dengan daya baterai 5000 mAh dan fast
charging. Hadir dengan Funtouch OS 9 yang sudah disesuaikan dengan versi terbaru dari Android 9.0: pie,
Vivo Y12 ini dijual dengan harga yang cukup terjangkau. Selain itu, Vivo Y12 juga ramah dan tidak lemot
untuk digunakan saat bermain game karena dilengkapi dengan Dual-Turbo. Desainnya sendiri sangat terlihat
elegan dan tidak terlihat murahan.
4. Oppo A3s
Diluncurkan pada awal tahun ini dengan harga yang sangat terjangkau, Oppo A3s ini bisa menjadi pilihan
Anda untuk dibawa pulang. Tampilannya tidak kalah dengan HP flagship dengan baterai jumbo 4.230 mAh
yang cukup menunjang efisiensi mobilitas Anda yakni mampu bertahan hingga 18 jam. Resolusi yang
ditawarkan Oppo A3s ini juga cukup tinggi, yakni HD+ 720x1520 pixel.
5. Samsung Galaxy A31
Untuk Anda yang mengincar HP menengah, Samsung Galaxy A31 ini tidak perlu diragukan lagi. Dengan
baterai 5000 mAh, HP ini diklaim bisa bertahan bermain game hingga 22 jam. Kalau Anda memiliki hobi
fotografer, Samsung Galaxy A31 menyediakan empat kamera di baliknya dengan masing-masing memiliki
resolusi 48 MP, 8 MP, 5 MP, dan 5 MP. Dilengkapi dengan fitur NFC dan kapasitas penyimpanan yang
besar RAM 6GB dan penyimpanan internal 128GB. Penasaran kan?

Sekarang Anda sudah bisa memilih kira-kira HP mana yang cocok untuk Anda bawa pulang. Anda bisa
menentukan pilihan mana yang melancarkan kinerja dan membawa rejeki untuk keluarga Anda. Spesifikasi
yang ditawarkan macam-macam tentunya bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan dan yang paling penting
dengan budget Anda. Tenang, tidak perlu khawatir! Kemudahan mendapatkan HP baru ini bisa Anda
dapatkan dengan memanfaatkan fitur pinjaman dengan mudah dari SPEKTRA agar Anda tidak perlu
mengeluarkan uang dengan jumlah besar dalam satu waktu.

