
SAMSUNG GALAXY  GRAND PRIME SM-G530H 

Ponsel Selfie dengan Harga terjangkau

  

SAMSUNG GALAXY  GRAND PRIME SM-G530H adalah  sebuah Smartphone 

canggih yang cocok sekali digunakan untuk foto selfie.Dilengkapi dengan 

kamera depan beresolusi 5 megapiksel serta lensa vide angel memungkinkan 

para pengguna untuk berfoto selfie baik sendiri maupun berkelompok dengan 

hasil yang cukup memuaskan.Sangat pas buat para pengguna hp samsung yang 

hobi berfoto selfie.  

Selain kamera depan, kamera belakang di ponsel ini juga sangat bagus.Kamera 

belakang mempunyai resolusi 8 megapiksel serta dilengkapi dengan autofocus, 

LED Flash, Video 1080p@30fps dan resolusi gambar yang besar yaitu 33253 X 

2448 pixels sehingga ketika mmemotret atau merekam video gambar yang 

dihasilkan sangat baik dan enak dilihat, tidak mengecewakan. 

Tidak hanya dari segi kamera saja yang bagus, ponsel ini juga mempunyai 

kapasitas memori yang besar, yaitu memori internal sebesar 8 GB, memori 

eksternal microSD dengan kapasitas diatas 64 GB ditambah lagi memori RAM 

sebesar 1 GB, membuat hp ini bisa menampung banyak aplikasi didalamnya.  



Untuk fitur-fitur lainnya, ponsel ini mempunyai Sistem Operasi  berbasis 

Android yang terbaru, yaitu Android 4.4 KitKat.Hp ini juga memiliki konektivitas 

yang lengkap diantaranya ada Bluetooth 4.0, HSPA, microUSB v2.0 dan  USB 

Host. 

Berikut ini adalah fitur dan spesifikasi yang ditawarkan oleh Hp Samsung 

Galaxy Grand Prime SM-G530H : 

1. Dual SIM GSM : Dapat digunakan untuk dua sim card yang berbeda-beda 

2. Dimensi             : 144.8 X 72.1 X 8.6 mm 

3.  Berat  : 156 gram (cukup ringan dan mudah dibawa kemana-mana) 

4. Layar                  : TFT capacitive touchscreen,resolusi 540x960 pixel. 

5. Memori internal : 8 GB 

6. Memori eksternal : microSD, up to 64 GB 

7. RAM   : 1 GB 

8. Konektivitas : HSPA, Bluetooth 4.0, microUSB v2.0, USB host 

9. OS                         : Android 4.4 KitKat 

10. CPU              : Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 Quad Core 1.2 GHz 

Cortex-A53 

11. GPU   : Adreno 306 

12. Kamera depan : 5 MP 

13. Kamera belakang   : 8 MP , 3253 X 2448 pixels, autofocus, LED Flash, Video 

1080p@30fps 

14.  Baterai     : Li-ion 2600 mAH 

Untuk harga HP SAMSUNG GALAXY  GRAND PRIME SM-G530H sendiri sekitar 

Rp  2.223.000,00 untuk HP “Gress”  atau baru.Itu adalah harga yang cukup 

terjangkau mengingat fitur-fitur yang ditawarkan HP ini. 

 


