GRAND LINE
MOBIADO представя Grand Touch & Grand Touch GCB – Уникален. Елегантен. Модерен.

Ванкувър, Канада – 17.08.2011г.: Моделът Grand Touch дава нов етап в развитието на
бранда, като
Mobiado пуска първия тъчскрийн телефон. Вдъхновен от острите
геометрични повърхности на скъпоцените камъни, всеки ъгъл на Grand Touch отразява
светлината по различен начин. Уникалната и безпогрешна форма, различна от всички
други телефони на пазара, придава изтънченост и минималистичен външен вид,
изразяващ лукс. Характерните отличителни прави линии, напълно плоски повърхности и
кръгли бутони, определят телефоните Mobiado като икона на модернизма. В
изработването на телефоните Mobiado използвт само най-добрите материали и прецизно
изработени компоненти. Лукс в мобилността.

Корпусът на Grand Touch e изработен от анодиран алуминий, обработен с CNC машина, за
да се получи елегантна твърда повърхност, устойчива при ежедневна употреба. Корпусът
на Grand Touch GCB е от месинг, обработен с CNC машина и покрит със злато.
Повърхностите на телефоните са от идеално прави линии , което може да се постигне само
с прецизна CNC машинна обработка. По този начин се се ражда нов дизайнерски стил на
точност и прецизност . В горната част на телефона е гравиран подписа на дизайнера Питър
Бонак.

Към всеки от ъглите на корпуса са инкрустирани парчета черен сапфирен кристал.В
хармония с уникалния външен вид, задния панел на телефона се състои от две парчета
сапфирен кристал свързани с остър ъгъл. Капакът на батерията е изработен от цяло парче
сапфирен кристал с уникален скрит плъзгащ се механизъм. Винтовете са изработени от
неръждаема стомана, а бутоните са от черен сапфирен кристал. Grand Touch се предлага в
шест дизайнерски цвята: black, black satin, blue, grey, red и silver. Grand Touch GCB е
наличен в два дизайнерски варианта: yellow gold, pink gold.

Моделите Grand Touch и Grand Touch GCB са четири-бандови GSM 850/900/1800/1900,
HSDPA 900/1700/2100 телефони с интегрирани A-GPS и WLAN връзка и работен обхват в
Северна Америка, Южна Америка, Европа, Африка, Азия и Тихия Океан, където GSM
850/900/1800/1900 мрежи са достъпни. Телефоните са обурудвани с:
 5 мегапикселова камера с LED светкавица.
 4” дисплей, 480х800 пиксела, S-LCD сензор, с 16М цвята.
 3.5mm аудио жак, MP3/WAV/eAAC+/AC3 плейър и MP4/H.264/H.263 плейър.
 GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth v2.1 с A2DP и EDR връзки.
 Автоматична ротация на дисплея при движение.

За повече подробности, моля посетете www.mobiado.bg или ни пишете на имейл
contact@mobiado.bg

