CLASSIC LINE
MOBIADO ПРЕДСТАВЯ CLASSIC 712 EXECUTIVE MODEL COLLECTION:
МАКСИМАЛНОСТ В ЛУКС.
Ванкувър, Канада – 01.07.2010г. : Изграждайки мост между естествената природа и ерата на
технологиите, Classic 712EM обединява авангардните технологии, съвременната естетика и вечния
порив на природата. Колекцията от моделите Classic 712EM са препратка към луксозния модел PRO
EM създаден от Mobiado през 2004 година.

Изключителен дизайн и изтънченост, присъща на ръчната изработка.
Оставайки верни на традицията да използват дърво в изработването на телефони, моделите на
Classic 712EM комбинират екзотична дървесина, алуминий и сапфирен кристал, за да създадат
усещане за максимален лукс. Екзотичната дървесина е ценена от векове заради нейната трайност,
здравина, висока стойност и рядка красота. Всеки от моделите на Classic 712EM е уникален и
различен, както в природата структурата на всяко дърво е уникална и различна сама по себе си.
Екзотичната дървесина е инкрустирана към анодирания алуминиев корпус, като горната част на
телефона образува солидна дървена рамка и по този начин създава драматичен ефект. Корпуса на
телефона е от анодиран алуминий, изработен с CNC машина. Големи блокове от сапфирен кристал
са прецизно добавени към алуминиевото тяло. Бутоните на телефона са от сапфирен кристал, ръчно
изрисувани с черна и сребърна боя. Логото на Mobiado е гравирано с CNC машина, като по този
начин се създава усещане за елегантност. Комбинацията на материалите и прецизната майсторска
изработка съчетани с уникалния дизайн на телефоните придават усещане за неповторимост на всеки

притежател на Mobiado. Модела Classic 712EM се предлага е четири варианта: Cocobolo, Ebony, Burl
White и Burl Black.

Комбинация на иновации в технологиите, изведени до изкуство в традиционната изработка на
телефони.
Моделът 712EM е отключен за всички GSM мрежи. Телефонът е четири-бандов GSM (GSM
850/900/1800/1900) и три-бандов WCDMA Band I, II и VIII (2100/1900/900) с работен обхват на пет
континента. Оборудван е с 2.2” QVGA дисплей, 5 мегапикселова камера с видео, интегриран GPS,
уеб браузър, имейл, както и музикален плейър поддържащ AMR, MID, MP3, MP4, WMA и AAC
формати.

За повече подробности, моля посетете www.mobiado.bg или ни пишете на имейл
contact@mobiado.bg.
“Нешънъл Трейд” ООД е изключителен представител на марката Mobiado
за България. Всички права запазени. Mobiado и продуктите на Mobiado са
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