
Điện Thoại Tesla  
 
 
Ðúng 02 giờ 56 phút, ngày 16-9-2021, tại Trung tâm Không gian Kennedy, Giám đốc chuyến bay, Kỹ sư 
trưởng công trình Crew Dragon Resilience bấm nút, hỏa tiễn Falcon 9 đã đưa vệ tinh Dragon vào quỹ đạo 
thấp của trái đất và đã đáp xuống Ðại Tây Dương bình yên lúc 23 giờ 06 phút 49 giây, ngày 18-9-2021. Tôi 
đang coi tường thuật chuyến bay trên CNN, vậy là thêm một thành công của Musk, vui mừng cầm ly bia làm 
một hớp, tôi đứng dậy. 

– Khà! 
Và: 

– Cộp! 
Cái phone Samsung từ trong túi rớt úp mặt trên nền đá. Vợ đang ăn sầu riêng bên bàn nhỏ, quay qua: 

– Tiêu! 
Tôi lượm lên, mặt kính của cái Samsung S21 mới mua tháng rồi trở thành mạng nhện. 

– Xài tạm cái iPhone cũ của em, đợi đổi cái phone mới ra của Tesla… 
 

Cũng đúng lúc Elon Musk của Tesla vừa ký hợp đồng sản xuất điện thoại di 
động Tesla model Pi, mở đầu kỷ nguyên mới của siêu công nghệ thông tin, liên 
lạc toàn thế giới. Ðây không phải là tin giựt gân! Tesla đã thành công lớn trong 
kỹ nghệ xe điện, nên chuyện Tesla Model Pi ra đời để làm “rung rinh” thị 
trường điện thoại di động là chuyện… bình thường! 
 
Theo Tesla, điện thoại thông minh Pi có nhiều tính năng với hiệu quả cao nhất 
trong tương lai. Thiết kế của điện thoại Pi cho thấy cũng giống như iPhone 12 
với các cạnh phẳng. Ống kính máy hình phía trước nằm dưới màn hình chính, 
gồm 4 ống kính, với kỹ thuật mới. Bạn có thể lấy ánh sáng chung quanh để 
tăng cường cho hình đang chụp. Dĩ nhiên là có sẵn chương trình internet của 

Startlink (phải mua nếu muốn xài). 
 
Elon Musk đã làm mọi người khoái với phiên bản Tesla Pi.  Tesla là hãng sản xuất xe hơi điện từ năm 2003, 
chủ cổ phiếu là Elon Musk. Hiện nay, ai cũng biết, qua bao năm, chủ hãng đã gặp nhiều khó khăn và sắp sửa 
sụp tiệm, nhưng Elon Musk đã tạo ra những sản phẩm mới có thể sử dụng trong xe, và hãng đã đứng lên từ 
nơi sắp xuống. 
 
2020 là năm phát tài của Elon Musk và hiện nay, Tesla đã trở thành loại xe có giá cao nhất thế giới. Năm 
2021, mỗi ngày trên google, yahoo, người ta đều hỏi giống nhau: Tesla sắp cho ra lò điện thoại di động? Xin 
trả lời: Ðúng vậy! Rồi chúng ta sẽ thấy điện thoại di động của Elon bán ra trong một ngày gần đây. Món đồ 
chơi đó được gọi là Tesla model Pi. Mấy chuyên gia đồng ý rằng, nếu điện thoại Pi tung ra thị trường, thì đây 
là một cuộc cách mạng thật sự. Các chuyên viên về thị trường điện thoại di động dự đoán các điện thoại khác, 
đang tung hoành sẽ bị rớt giá thê thảm trong cuộc cạnh tranh này. Ngày xuất xưởng của Tesla Model Pi vẫn 
còn giữ kín, nhưng dáng vẻ chiếc điện thoại và các tính năng đã được công bố. 
 

Người thiết kế chiếc điện thoại này là Antonio de Rosa, một 
chuyên gia đã tạo hình cho nhiều sản phẩm độc đáo của 
Apple. Ông thiết kế tác phẩm này để vinh danh Tesla và 
Starlinks SpaceX. Các chuyên gia thị trường cho biết rằng, 
Tesla model Pi từa tựa như iPhone 12. Thí dụ như 4 ống kính 
máy hình trong khung chữ nhật, các cạnh của điện thoại tròn 
và có màu bạc. Tuy vậy, Pi có nhiều chi tiết khác. Chẳng hạn 
như vỏ điện thoại có thể đổi màu đậm lúc gặp nguồn sáng 
mạnh. 
 

Ðược biết, khi thực hiện chiếc điện thoại này, các kỹ sư đã sử dụng kỹ thuật tân tiến của Tesla, đó là: 

 Ðiện thoại Pi sẽ giúp vệ tinh truyền hình Starlink cho pc net, các kỹ sư thiết kế đã cho biết khả năng 
dữ liệu tải xuống cỡ 210 megabits trong 1 giây. 



 Khách hàng có thể sử dụng điện thoại để khai thác tiền điện tử của v. Mọi người có thể kiếm tiền 
bằng dữ liệu này. 

 Ðiện thoại Pi sẽ đồng bộ với các thiết bị khác của Tesla. 
 
Hãy nghĩ rằng, xe hơi của Tesla đã chiếm một vị trí lớn trên thị trường, và ngày càng nổi tiếng hơn. Do vậy, 
chiếc điện thoại di động Tesla model Pi sẽ theo con đường thành công của của người anh xe hơi và chắc 
chắn sẽ chiếm lĩnh trái tim của người tiêu thụ. 
 
Tesla tuyên bố rằng, điện thoại model Pi sẽ giúp ích cho internet 
Starlink, điều này cũng đủ cho chúng ta đánh giá mức an toàn của 
điện thoại Pi. Nên nhớ, năm ngoái Elon Musk đã ra đời Starlink, 
với vệ tinh truyền hình cho PC. Toàn bộ các chương trình đang 
trong giai đoạn thử nghiệm và ứng dụng, ngày hôm nay, hệ thống 
mạng đã quá tốt trong vài khu vực. Elon Musk dự định sẽ sử dụng 
mạng toàn cầu vào năm 2021. Tuy nhiên, các chuyên gia nhà 
nghề đã tìm ra một lỗi trong mạng lưới vệ tinh Starlink: Những tin 
tặc có thể ngăn chặn khách hàng vô mạng Starlink. Elon Musk nói 
rằng, hãng đã tạo ra những phần mềm độc quyền để chống lại 
chuyện ăn cắp và ngăn chặn dữ liệu của khách hàng. Tuy vậy, các tin tặc đã gây cản trở phần nào trong việc 
kết nối Starlink của khách hàng 
 
Trong trường hợp bạn định mua phone model Pi, kết nối với Starlink và muốn có sự an toàn tuyệt đối, thí dụ 
như bạn có thể sử dụng VPN để giấu ID của mình. Sau đây là một số chương trình có thể dùng được: 

 The potential to browse websites anonymously (có khả năng dẹp 

   các web ẩn danh). 

 Encryption of a real IP (biến IP thành mật mã). 

 Blockading harmful advertisements (cấm quảng cáo có hại). 

 Protection of connecting to an unfastened internet (bảo vệ khi nối với internet tự do) 

 Ngoài ra, bạn cũng có thể tắt GPS trên điện thoại, hoặc sử dụng các chương trình chống virus. 
 
Sẽ không còn nghi ngờ gì, tỉ phú thiên tài Elon Musk tạo ra một điện thoại quá thông minh so với các điện 
thoại thông minh đang xài trên thị trường.   
Những “đồ nghề” mới của Tesla Model Pi: 

 Nổ hoặc tắt máy xe, liên lạc trực tiếp với Tesla khi cần thiết. 

 Sử dụng Neural link, Neural Network, trong trường hợp không nói được (như tai nạn) bệnh, hôn mê. 

 4 ống kính máy hình, mỗi ống kính có thể sử dụng khác nhau, cùng một lúc (một ống quay video, ống 
khác chụp hình góc rộng, ống kia chụp cận ảnh). 

 Ðồng bộ với các thiết bị Tesla khác (không chỉ xe hơi). 

 Nạp điện bằng năng lượng mặt trời bất cứ nơi nào, đỡ tốn công đi tìm ổ điện. 

 Có khả năng kết nối với Starlink satellite. 
 
Hồ Đắc Vũ 
 
Mời đọc Thêm cho Biết 

Tesla Phone Pi 5G 2022: Price, Release Date, Features, Reviews, Full Specifications!  

The first smartphone from Elon Musk; Tesla’s making new ‘Model Pi’ smartphone designed which works on 

Mars! Friends, many of you may know that Tesla is the name of a very big company. They have already built 

many cars and rockets. I believe that “Tesla Phone Pi 5G 2022” will be next generation smartphone. But we all 

wanted to know why Tesla is not making smartphones. But recently the Tesla company announced that they are 

making a Tesla smartphone. It is rumored that their new device will be released in 2022. You will be shocked to 

learn about the functionality of this new device. 

http://teslasmartphone.com/


Tesla has told us that this new device will have a lot of advanced things. And it is easily found in all countries of 

the world. Basically the device will have high regulation. This means that if you use this device, the network 

system will be active in forests, mountains and even if you enter Mars. The only reason for this is that this 

smartphone will have the ability to receive network from satellite. 

  

Star-Link is a system that allows you to download something very fast when you download it. We learned from 

Tesla Mobile fan that it will have 150MBPS-200MBPS download capability. The release of this new device is 

likely to destroy the market for other smartphones. Another thing to worry about is that the device will be able to 

do whatever people think. I mean if you think while using the device I will enter YouTube. Then this device will 

do so instantly. Here you do not have to touch any kind of mobile. The device will work automatically. 

Quick Links:  

 Tesla Phone Pi 5G 2022 Release Date: 21 December, 2022 

 Tesla Phone Pi 5G 2022 Star-Link connection 

 Tesla Phone Pi 5G 2022 Neura-link Phone 

 Tesla Phone Pi 5G 2022 Specs and Features 

 Tesla Phone Pi 5G 2022 Elon Musk 

 Tesla Phone Pi 5G 2022 Price 

Tesla Phone Pi 5G 2022 Release Date: 21 December, 2022 

The Company Release A New Smartphone Next Year in 2022. Tesla Phone company is all prepared to launch 

the new Tesla Phone Pi 5G 2022 on 21 December, 2022 (Expected) in USA. The Smartphone is rumored to be 

available at a starting price of $259 USD. 

Tesla Phone Pi 5G 2022 Star-Link connection 

In addition to a Star-Link satellite connection, the Tesla Model Pi has four cameras, solar charging and a skin that 

changes color in future designs. This device will also have a solar panel. You can charge your phone in just 30 

minutes using sunlight. Moreover, with this device you can learn a lot about Mars if you want. It has been widely 

reported that US-based EV maker Tesla will launch the Model Pie phone “officially” later this year. It is not clear 

exactly when 

Tesla Phone Pi 5G 2022 Neura-link Phone 

https://phonereview24.com/tesla-phone-pi-5g/#Tesla_Phone_Pi_5G_2022_Release_Date_21_December_2022
https://phonereview24.com/tesla-phone-pi-5g/#Tesla_Phone_Pi_5G_2022_Star-Link_connection
https://phonereview24.com/tesla-phone-pi-5g/#Tesla_Phone_Pi_5G_2022_Neura-link_Phone
https://phonereview24.com/tesla-phone-pi-5g/#Tesla_Phone_Pi_5G_2022_Specs_and_Features
https://phonereview24.com/tesla-phone-pi-5g/#Tesla_Phone_Pi_5G_2022_Elon_Musk
https://phonereview24.com/tesla-phone-pi-5g/#Tesla_Phone_Pi_5G_2022_Price


Neura-link Phone there are rumors that Model Pie has a brain-phone interface from Neuralink. Companies 

controlled by Musk are building ultra-high bandwidth brain-machine interfaces to connect people and computers. 

In September, devdiscourse.com reported: “2021 has not been passed by Elon Musk. Every day on search engines, 

people ask the same question – is Tesla releasing a phone? Yes, we’ll see Elon Musk’s smartphone soon. 

“Although there is a lot of speculation, there are numerous unanswered questions, such as: How much will it cost? 

Does it have a SIM card? What is the monthly charge for using Starlink? Can I buy one without first buying a 

Tesla EV? 

Tesla has long wanted to make its debut in the smartphone market However, the first render of a model known 

on the network as the Tesla Model Pie is a published phone. Although we do not yet have specific information 

about this device. Another feature of the model pie will be an unusual case cover. Which seems impossible to 

you. But word of mouth the device will be able to change its color. The concept is shown in the picture below. 

Tesla Phone Pi 5G 2022 Specs and Features 

The Tesla phone company has not yet released any information about the exact technical features of the gadget 

such as processor, screen size, RAM and battery capacity. However, we have learned that the Tesla model Pi 

SpaceX has the capacity to download Star-link Internet up to a maximum of 210Mbps. Moreover, it will be 

possible to mine Marscoin cryptocurrency directly from a smartphone on this device. 

Intensively protected. Its release date is a closely guarded privacy. A Star-link antenna being taken out of the box. 

A smartphone with a high-speed connection will be mandatory anywhere as it avoids the need for terrestrial 

connection. Technology publications have leaked images of the new device, thought to be outside the EV maker, 

with some details of what it could do. 

  

Phone for Mars? The most common rumor is that the phone will have a Starlink connection. By definition, this 

will enable the phone to work on Mars as well and connect to Earthlings. 

The most surprising new feature of this device is that it has Neuro-Rink technology. Also, credited for the deep 

integration with Neura-link technology. These are the original neurocomputer interfaces, i.e., chips that Elon 

Musk’s company plans to implant in the human brain by the end of 2021 to treat injuries and improve brain 

capacity. 

Tesla Phone Pi 5G 2022 Elon Musk 



All these developments really belong to Elon Musk. Although these features will be very difficult to implement 

them on a device. Therefore, the possibility of Tesla model pie being published in this form is doubtful. In 

addition, one can only guess how much a smartphone with such functionality will cost in the end. However, our 

idea is that the device will cost a lot. 

Rumor has it that Tesla is actually making a smartphone after the world-famous design studio ADR released 

pictures of the concept (in a video). It amazes people: is Tesla going to go after the iPhone – or simply create a 

whole new market segment, such as a true-to-form satellite phone that works where traditional Wi-Fi or 5G 

services are missing, and is able to mine cryptocurrency anywhere , Including Mars? 

Tesla Phone Pi 5G 2022 Price 

There is no official information about the price of Tesla Phone Pi 5G 2022 phone. In terms of cost, the Tesla 

Phone Pi 5G 2022 is priced at around $1200 (Expected) and Indian people starts at Rs.1,20,000. Friends, this 

device is very powerful and consists of new features. If you are interested in buying this phone then our advice 

you can purchase can not be defeated. Thank you for your time on our site and for reading about Tesla Phone Pi 

5G 2022  this device. 

 


