
Lenovo A6010, Ponsel Berkemampuan Tangguh dengan Harga Miring 

Keseriusan Vendor Lenovo dalam menguasai pasar Indonesia semakin tak terbendung. Ini 

bisa dilihat dari peluncuran salah satu ponsel pabrikan asal Tiongkok ini.  

September tahun lalu, Lenovo kembali meluncurkan ponsel cerdas seri A, yakni Lenovo 

A6010. Ponsel ini diluncurkan berbarengan dengan saudaranya Lenovo A2010.  

Dibanderol dengan harga di bawah Rp 2 juta, Lenovo A6010 memiliki spesifikasi yang tidak 

main-main. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, pembaca bisa menyimak ulasan di bawah ini. 

Desain 

Ponsel ini tidak jauh berbeda dari pendahulunya Lenovo A6000. Berdimensi 141 x 70 x 8,2 

mm, Lenovo A6010 dibekali layar 5 inch dengan resolusi 720 x 1280 pixel, sehingga ponsel 

ini mampu menciptakan kerapatan layar hingga 294 pixel density. 

Layar Lenovo A6010  juga dilengkapi teknologi IPS capacitive touchscreen yang mampu 

menciptakan hingga 16 juta warna.  

Meski begitu, ada baiknya pengguna menambah screen protector untuk ponsel ini agar layar 

tidak mudah tergores dan rusak. Sebab, Lenovo A6010 masih belum dilengkapi dengan fitur 

tersebut. 

Pada bagian belakang pula, terdapat lensa kamera utama yang terpaut dekat dengan ujung 

sisi atas, lengkap dengan lampu flash yang juga berjarak dekat darinya. Beberapa centimeter 

dari kamera, dapat ditemui pengeras suara ganda (twin speakers), tentu dengan tulisan 

beserta logo Dolby. 

Sementara dari segi body, Lenovo A6010 menggunakan material berbahan dasar plastik. 

Pada bagian belakang memiliki tekstur agak kasar. Hal ini bertujuan untuk membuat 

pengguna nyaman saat menggenggam ponsel tersebut. 

Tombol volume dan tombol power dapat ditemukan pada sisi kanan ponsel. Sedangkan 

soket micro-USB dan soket audio 3,5 inci dapat ditemukan pada sisi atas. 

Terakhir di bagian muka, selain layar sentuh dengan lebar layar 5 inci, terdapat pula kamera 

tambahan jarak dekat dan pengeras suara untuk panggilan telepon. Tak ketinggalan, tiga 

tombol kapasitif disematkan tepat di bawah layar. 

Kamera dan Multimedia 

Kamera Lenovo A6010 juga dilengkapi dengan kapasitas yang mumpuni. Berbeda dengan 

A6000 yang hanya mengusung kamera utama dengan resolusi 8 megapiksel, A6010 

mengadopsi kamera utama beresolusi 13 megapiksel. 



Dengan kamera ini, A6010 dapat merekam video berdefinisi tinggi dengan resolusi maksimal 

1080 piksel. Sedangkan kemampuan foto, ponsel ini bisa mengambil foto dengan ukuran 4:3 

atau 16:9. A6010 juga memberikan beberapa pilihan mode, antara lain auto, night, action 

dan sebagainya. 

Keunggulan lain pada Lenovo A6010 terdapat pada pengeras suara ganda dari Dolby Atmos. 

Fitur ini mampu menghasilkan kualitas lebih baik daripada pengeras suara konvensional. Hal 

ini dimaksud untuk memanjakan telinga pengguna yang senang memutar musik dari ponsel. 

Mesin 

Di sektor mesin, perbedaan paling menonjol A6010 dengan pendahulunya A6000, terdapat 

pada kapasitas RAM. A6010 memiliki kapasitas RAM sebesar 2 GB. 

Chipset yang digunakan A6010 tidak berbeda, yakni Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916. 

Ponsel ini juga dipersenjatai dengan prosesor Quadcore 1,2 GHz dan menggunakan GPU 

Adreno 306. Komponen ini bisa dibilang merupakan pabrikan ternama dengan kualitas yang 

tidak diragukan. 

Mesin A6010 semakin garang dengan kapasitas penyimpanan internal sebesar 8GB. 

Tentunya, pengguna bisa menambah memori penyimpanan eksternah hingga 32GB.  

Pengguna juga dimanja dengan kemampuan Lenovo A6010 yang sudah mendukung Android 

OS 5.0 (Lollypop). 

Persenjataan yang dimiliki Lenovo A6010 dapat membuat game sekelas Need for Speed No 

Limits, Asphalt 8 dan  Fast & Furiuos Legacy yang notabenenya membutuhkan smarphone 

berspesifikasi tinggi, berjalan dengan lancar.  

Konektivitas dan Fitur Lain 

Beralih ke kemampuan koneksi. Lenovo optimis, A6010 dapat menyentuh masyarakat dari 

kalangan menengah ke bawah dengan melengkapi gadget tersebut dengan kemampuan 4G 

LTE. Ini menjadi nilai tambah untuk penjualan di pasar Indonesia. Karena saat ini, 

pembangunan jaringan 4G sedang gencar-gencarnya dilakukan pemerintah dan swasta. 

Tak ketinggalan, sebagai fitur umum pada ponsel, Lenovo A6010 memiliki fitur bluetooth 

v4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, FM Radio, slot micro USB, serta baterai dengan daya 2300 

mAH.  

Kesimpulan 

Bisa dikatakan bahwa Lenovo A6010 tak jauh berbeda dengan A6000, kecuali di kamera dan 

RAM. Namun dengan harga terjangkau dan nama besar Lenovo yang menduduki peringkat 

lima dunia, ponsel ini bisa menarik perhatian pasar dari kalangan kelas menengah ke bawah. 


