CONCEPT
MOBIADO ПРЕДСТАВЯ CPT001 CONCEPT PHONE: ИЗКУСТВО В МОБИЛНОСТТА.
Ванкувър, Канада – 06.04.2010г. : Моделът CPT001 съчетава в себе си концепцията за телефон и
изкуство в едно, което определя и същността на Mobiado. През своята впечатляваща история под
марката Mobiado са произведени едни от най-известните телефони създавани някога:

2004:

Professional

е

първият

телефон,

изработен с CNC машина, с употреба на
алуминий за самолетостроенето.
2005: Professional EM е първият телефон,
произведен от екзотична дървесина.
2007: Luminoso е първият телефон, в който се
използват бутони от сапфирен кристал, и
първият 3G луксозен телефон
2008: Professional 105ZAF е първият телефон,
на

който

направени
кристал...

предната
от

и

големи

Professional

задната

страна

блокове
105GMT

са

сапфирен
е

първият

телефон с вградени в корпуса механични
часовници.
2009: Grand 350PRL е първият 3.5G телефон с
пълна клавиатура, и първият телефон с вграден
в корпуса седеф... Grand 350 Pioneer е първият
телефон с вграден в корпуса метеорит.
В изработката на луксозни телефони Mobiado се
ръководи от философията да прави нещата по различен
начин и този принцип даде основата за CPT001.
Моделът CPT001 е направен от цяло парче мрамор и е
гравиран със златни букви и детайли. Сензорният екран е направен от цяло парче сапфир. Бутоните
и короната на часовника са изработени от чисто злато. Между бутоните е разположен великолепен
механичен часовник тип скелетон от злато.

Изборът на мрамор при този модел ни отвежда в духа на ренесансовата епоха специфична с
величествените мраморни статуи. За някои идеята за телефон от мрамор може да изглежда
необичайно, но въпреки това този вид новаторско мислена в дизайна и материалите позволява да се
разширят границите на въображението и моделът да стане основа на бъдеща продуктова линия.
Страстта на Mobiado за авангард е основен елемент в ДНК-то и историята на марката, и движеща
сила в стратегията и за проучване и развитие.

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
регистрирана търговска марка на Bonac Innovation Corp.

