CLASSIC LINE
MOBIADO ПРЕДСТАВЯ CLASSIC 712MG ANGULAR MOMENTUM EDITION – КОМБИНАЦИЯ ОТ
ИЗКУСТВО И ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ.
Ванкувър, Канада – 29.11.2010 г.: Mobiado с гордост представя новия модел Classic 712MG Angular Momentum
Edition - обединявайки духът на японската техника Мокуме Гане с майсторската изработка „Verre Èglomisé”,
изведена до изкуството.
Mokume Gane (木 目 金) се превежда от японски „метал с дървена шарка”. Създадена от Денбей Шаоми (16511728) във феодална Япония, тази техника на смесване на различни видове метали води своето начало от 17ти век, когато майсторите на традиционния японски меч (Катана) започват да декорират дръжката му, за да
демонстрират общественото положение и богатството на самурая.

Основана през 1998 година в Берн, Швейцария Angular Momentum е независима компания - производител на
часовници, която единствена в света използва техниката „Verre Èglomisé”. Тази техника произлиза от Франция
и представлява полагане на цветове от вътрешната част на сапфирен кристал. Това е рядка и единствена по
рода си технология, която изисква много усърдна работа за постигането и. Сложността на този процес е в
последователното полагане на цветове от вътрешната част на стъкло, а резултата, който трябва да се
постигне е огледален образ на изображението.
Моделът 712MG Angular Momentum Edition e единствения телефон съчетан с часовник и първия телефон, при
който се използва уникалната техника „Verre Èglomisé”.

Mokume Gane:
Мокуме Гане е създаван на базата на задълбочен 7-степенен почистващ процес, в който се комбинират мед,
никел и месинг. По този начин се гарантира запазването на използваните материали. Отделните слоеве са
подреждат един върху друг и се обвиват с метално фолио. Сместа се поставя в херметическа среда и чрез
нагряване под налягане се разтопява в електрическа пещ, като престоява в нея от 2 до 3 часа. След това
сместа се обработва, усуква се на ръка и отново се обработва, за да се създаде финалния материал на
Мокуме Гане.
Усуканият на ръка корпус от Мокуме Гане е изработен с CNC машина и ръчно полиран. Всеки телефон е
уникален. Името на прочутата часовникарска къща Angular Momentum е гравирано в горната , а логото на
Mobiado в задната част на телефона с CNC машина, като по този начин се създава усещане за елегантност.
Големи блокове сапфирен кристал са прецизно добавени към Мокуме Гане тялото. Символите и буквите са
изрисувани ръчно с 24 карата злато. Бутоните на Classic 712MG Angular Momentum Edition са направени от
сапфирен кристал, ръчно изрисувани в комбинация от 24 карата жълто злато, 18 карата розово злато и
сребро. Телефонът е завършен с винтове от неръждаема стомана със златно покритие от 24 карата злато.

Батерията на телефона е поставена зад уникален скрит плъзгащ се механизъм (патентован), при който
капакът е изработен от цял блок сапфирен кристал. Той е изрисуван ръчно с техниката „Verre Èglomisé” от
майстора на хиперреализма Мартин Паули – Angular Momentum, Швейцария. Дракона изрисуван на гърба на
телефона е уникален и неповторим за всеки модел. Серията е лимитирана от 3 уникални бройки.
Verre Èglomisé:

Verre Èglomisé е техника за рисуване на миниатюрна живопис с обратен образ и е разработена от Мартин
Паули през 2004 година. Тези миниатюри се използват от Angular Momentum за украсяването на часовници и
представляват най-добрите произведения на хиперреализма, предлагани на пазара днес.
Преди изрисуването да започне, сапфирения кристал трябва да се изчисти от всички метални и органични
останки, като за целта се полива с концентрирана солна киселина и престоява в нагорещена пещ при
температура от 250°C за една нощ.
Рисуването започва като на обратната страна на сапфирения кристал се полага масло от „Царска вода” и
цветни пигменти. Желаното изображение се постига с помощта на тънка четка и финни игли.

Последната стъпка е полагането на защитен слой от златно фолио, което се поставя от обратната странна на
сапфирения кристал.
Комбинация на иновации в технологиите, изведена до изкуство в традиционната изработка на
телефони.
Моделът 712MG 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 GSP, уеб браузър, имейл, както и музикален
плейър поддържащ AMR, MID, MP3, MP4, WMA и AAC формати.
Механичен часовник Angular Momentum – Mobiado Edition:
Всеки часовник на Angular Momentum е произведение на изкуството. Производителят обръща особено
внимание в красотата на всеки детайл, като по този начин се стреми да превърне обикновеният поглед към
часовника в един уникален и незабравим момент.

Патентованата технология (Patent CH686988), която показва часа на въртящ се диск „à Subscription” позволява
да се създават красиви миниатюри. Angular Momentum е единствения производител, който използва техниката
„Verre Èglomisé”.

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

