MOBIADO ПРЕДСТАВЯ PROFESSIONAL 105GMT STEALTH И PROFESSIONAL 105GMT ANTIQUE:
ЛУКС ИЗВЕДЕН ДО МАКСИМУМ.
Ванкувър, Канада – 02.10.2009 г.: Несъмнено е Mobiado, но в същото време е напълно различен.
Използвайки основата на 105GMT и вдъхновен от военните самолети Стелт, Mobiado 105GMT Stealth
съчетава в себе си алуминий, сапфирен кристал и механични часовници в ослепителна комбинация.
С лимитираната серия от 117 бройки всеки Mobiado 105GMT Stealth е символ на изключителна
индивидуалност.

Следвайки стила на най-доброто в традиционния европейски дизайн, Mobiado 105GMT Antique е
истински ренесанс в мобилността. Съчетавайки луксозни материали като розово злато, диаманти,
сапфирен кристал и екзотичната дървесина Cocobolo, Mobiado създаде лимитирана серия от 50
шедьовъра. Традицията продължава.

Колекция надскачаща времето и модата.
Философията на Mobiado е да прави нещата различно, и сега този принцип се превъплъщава в
моделите105GMT Stealth & Antique. Mobiado съчета луксозни механични часовници с луксозен
мобилен телефон в едно. Резултатът от това съчетание трябва да бъде дързък, технически
съвършен и невиждан до сега в своята ексклузивност. Впечатляващи с вида си, престижни в своята

изработка, надарени с духа на съвременната технология моделите на 105GMT господстват върху
детайлите и остават верни към принципите на максималното майсторство на изработката.
Съчетание на изключителен дизайн и финна изработка.
Придържайки се към идеята за луксозен телефон и луксозни механични часовници в едно, Mobiado
предлага нова визия за тяхната изработка. Предния и задния панел на 105 GMT Stealth & Antique са
от цели блокове сапфирен кристал, който придава модерна визия и максимална устойчивост.
Батерията стой зад уникален скрит плъзгащ се механизъм (патентован), който представлява голямо
парче сапфирен кристал. Цялата конструкция е сглобена ръчно с болтове от неръждаема стомана.
Корпусът на 105GMT Stealth е от анодизиран алуминий, изработен с CNC машина. Бутоните са
от сапфирен кристал, ръчно изрисувани с черна боя, за доближаване до ефекта на военните
самолети Стелт. Всички букви и символи са ръчно изрисувани с тъмно сива боя. С помощта на
този уникален процес на боядисване, клавиатурата е „невидима”, до нейното активиране.
Корпусът на 105GMT Antique е от месингова рамка с 10 микронно покритие от розово злато,
изработен с CNC машина. Бутоните са от сапфирен кристал, ръчно изрисувани с боя от розово
злато. С помощта на този уникален процес на боядисване, клавиатурата стой „невидима” до
нейното активиране, и създава драматичен ефект.

Изтънченост в най-висша форма.
Класически и все пак модерни, традиционни, но също така и новаторски 105GMT Stealth & Antique се
възползват от традициите на миналото и го проектират в бъдещето. Перфектна комбинация на
традиция и съвременност. 105GMT Stealth & Antique притежават два швейцарски часовника вградени
в корпуса на телефона, които дават възможност за следене на 2 часови зони едновременно а
часовника на дисплея дава възможност за настройка и на 3 часова зона . Часовниковия механизъм е
прикрепен към 3D механизъм за ударопоглъщане, който позволява използването му във
всекидневието.

Рамката на часовника на 105GMT Stealth е от анодизиран алуминий, изработен с CNC машина.
Към тях са прикрепени черни диаманти, които обозначават часовете.

Рамката на часовника на 105GMT Antique е от цяло парче екзотична дървесина Кокоболо,
изработена с CNC машина, към която са прикрепени диаманти, които обозначават часовете.

Съчетание на традицията в технологиите и новаторство в мобилността.
Моделите 105GMT Stealth & Antique са четири-бандов GSM и двубандов WCDMA телефон с работен
обхват в Северна Америка, Южна Америка, Европа, Африка, Азия и Тихия океан, където GSM/EGSM
850/900/1800/1900 и WCDMA 850/2100 мрежи са достъпни. Телефоните са оборудвани с 2
мегапикселова камера с видео, 1GB вътрешна памет, 2-инчов дисплей с 16 милиона цвята. Bluetooth
и USB връзка, както и музикален плейър поддържащ AAC, eAAC+, и MP3 формати.

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.

