CLASSIC LINE
MOBIADO РАЗШИРЯВА CLASSIC 712 ZAF СЕРИЯТА С DREAM COLORS.
Ванкувър, Канада – 01.06.2010г. : Цветовете поглъщат всекидневния ни живот. Те атакуват сетивата
ни и оказват огромен ефект на емоциите ни. Моделите на 712 ZAF Dream Colors създават усещане за
яркост и вдъхновение. Те позволяват да носим винаги своите положителни емоции и лесно да ги
поберем в джоба или в чантата си. Емоция от цветовете в мобилността.

Изключителен дизайн и изтънченост, присъща на ръчната изработка.
Моделите на Classic 712ZAF Dream Colors съчетават в себе си алуминий, сапфирен кристал и
неръждаема стомана, за да създадат нов стандарт в лукса. Корпуса на телефона е от анодиран
алуминий, изработен с CNC машина. Големи блокове от сапфирен кристал са прецизно добавени
към алуминиевото тяло, а в двете страни на телефона са инкрустирани скъпоценни камъни от
сапфир. Бутоните и винтовете на телефона са от неръждаема стомана, като централния бутон за
навигиране е от скъпоценен камък от сапфир, който придава изтънченост на клавиатурата. Логото на

Мобиадо е гравирано с CNC машина, като по този начин се създава усещане за елегантност.
Цветова гама на Dream Colors включва 3 дизайнерски цвята: Sky Blue, Porcelain White и Aurrora Pink.

Комбинация на иновации в технологиите, изведени до изкуство в традиционната изработка на
телефони.
Моделът 712ZAF Dream Colors 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.
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