MOBIADO ПРЕДСТАВЯ GRAND TOUCH EXECUTIVE – КЛЮЧ КЪМ КРЕАТИВНОСТТА.
Mobiado представя последният модел от своята колекция Grand Touch Executive, телефонът
преминал най-дългия процес на разработване. Моделът Grand Touch Executive е първият телефон,
използващ специален механизъм за SIM картата и първият телефон създаден от хибриден материал с
камък - ярък пример за уникалност и креативност, запазена марка на Mobiado.

Когато един продукт е създаден с въображение и технически умения, той се превръща в
произведение на изкуството. С дизайн, повлиян от индустриалните машини и инженерни
инструменти, Mobiado си създаде глобална репутация като най-уважавания и емблематичен
производител на луксозни телефони в света. Духът на съвременното изкуство, в съчетание със
суровия промишлен дизайн се превърнаха в ДНК-то на Mobiado, известено като Инженерно Изкуство.
Material: Историята на това да бъдеш пръв.
На 6-ти април 2010 г., Mobiado създаде първия концепционен модел, наречен CPT001. Да бъдеш
водещ в дизайна изисква свободата да излезеш извън границите на това, какво може да
представлява един луксозен телефон. Именно това схващане доведе до идеята за създаването на
модел, направен от цяло парче мрамор, какъвто е CPT001. Две години и половина по-късно, Grand
Touch Executive реализира тази концепция, като първият телефон, изработен от хибриден материал
от камък.

Комбинирането на високо технологично производство, с красотата и топлотата на природата, правят
телефоните Mobiado творчески инструмент за комуникация. Това постижение е най-новото, от
дългата история на Мобиадо като новатор в използването на различни иновативни материали:
2004: Моделът Professional е първият телефон, в който се използван алуминий за самолетостроенето, изработен с CNC
машина.
2005: Моделът Professional EM е първият телефон, изработен от екзотична дървесина.
2007: Моделът Luminoso е първият телефон, в който се използват бутони от сапфирен кристал.
2008: Моделът Professional 105ZAF е първият телефон, на който предната и задната страна на корпуса са изработени от цели
блокове сапфирен кристал.
2009: Моделът Grand 350PRL е първият телефон, в който е инкрустиран седеф.
2009: Моделът Grand 350 Pioneer е първият телефон, в който е инкрустирано парче метеорит.
2010: Моделът Classic 712MG е първият телефон, в който е използвана японската техника за изработка на катана, Мокуме
Гане.
2012: Моделът Grand Touch Executive е първият телефон, на който корпусът е изработен от хибриден материал с камък.

The Body: Изключителен дизайн и пионерски дух
Същият процес, използван при изработването на техническите
инструменти, е въплътен в производството на Mobiado. Това прави
всеки техен продукт повече от мобилно устройство, и го превръща в
изключително прецизен мобилен инструмент. Корпусът на Grand
Touch Executive е направен от алуминий, облечен от солиден
материал (екзотично дърво или хибриден материал от камък),
изработен с CNC машина. Бутоните и инкрустираният прозорец на
задния панел са изработени от сапфирен кристал, 50 карата.
Прозорецът на задния панел показва камерата на телефона, LED
светкавицата и механизма на SIM картата.

Моделът Grand Touch Executive се предлага в пет варианта: Burl, Cocobolo, Ebony, Granite и Marble.
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Ключът на SIM картата е вход към творческия свят
на механичните нововъведения и позволява на
всеки, който се докосне до него да стане част и да
изживее опита на Mobiado. Механизмът на SIM
картата е съставен от прецизни компоненти,
изработени от неръждаема стомана и само
специалният Mobiado ключ дава достъп до него.

The Electronics: Комбинацията на иновации в
технологията и изкуството в изработката на
иновативни телефони
Моделът Grand Touch Executive e четирибандов
GSM 850/900/1800/1900, HSDPA
850/900/1700/1900/2100 телефон с интегриран AGPS и Wi-Fi връзка и работен обхват в Северна
Америка, Европа, Африка, Азия и Южна Америка,
където GSM 850/900/1800/1900 мрежи са
достъпни. Телефонът е оборудван с:
5 мегапикселова камера с LED светкавица.
4.65” дисплей, 720x1280 пиксела, SAMOLED капацитивен сензорен екран, 16M
цвята.
16GB памет, 1GB RAM.
3.5mm аудио жак, MP3/WAV/eAAC+/AC3
плейър и MP4/H.264/H.263 плейър
GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth v3.0 с A2DP и
microUSB v2.0 порт
Акселометър, жироскоп, сензор за
разстояние, компас и барометър

“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.

