MOBIADO ПРЕДСТАВЯ НОВАТА КОЛЕКЦИЯ PROFESSIONAL 3AF – ТРАДИЦИЯ В МОБИЛНОСТТА.
В края на 2004 г., Mobiado представи първият си мобилен телефон, наречен просто Professional. Той
постигна незабавен успех и определи отличителните характеристики, използвани и до днес във всеки
телефон на Mobiado. През май 2008 г., Mobiado обнови серията с пускането на Professional 105, като
моделите от линията и до днес остават най-тънките луксозни телефони, изработвани някога.

Продължаването на това наследство и задаването на нов стандарт поставя началото на третата серия
телефони на Professional: Professional 3 AF. Mobiado запазва своя автентичен дизайн, но с нов и
изискан вид, а Professional 3 AF е телефон, възраждащ оригинала. Надарен с радикален дух на
изработка и с уникален дизайн на формите, Professional 3 AF e израз на механичното съвършенство,
незаличим дизайн и цялостна завършеност на майсторската изработка.

AF Aluminum Frame
С линията Professional 3 AF, Mobiado надхвърля границите на стандартния дизайн и отива още подалеч. Съчетание от алуминий, сапфирен кристал и неръждаема стомана, Professional 3 AF е
шедьовър в инженерното изкуство, с неговия първичен и агресивен външен вид. Като всеки телефон
на Mobiado, Professional 3 AF има своите отличителни белези – вертикални линии, гравирани върху
корпуса му, отпечатък за неговия инженерен произход. Корпусът на телефона е изработен от
алуминий, използван в самолетостроенето, което позволява рамката да бъде същевременно лека, но
изключително устойчива. Големи блокове сапфирен кристал са прецизно инкрустирани в
алуминиевия корпус. Бутоните и винтовете са направени от неръждаема стомана. Новата линия се
предлага в три варианта: Black, Black Satin и Silver.

The Electronics
Моделът Professional 3 AF е отключен за всички GSM мрежи. Телефонът е четирибандов с двойна SIM
карта GSM (GSM 850/900/1800/1900) и двубандов WCDMA с 3G покритие (само на основната SIM
карта). Оборудван е с 2.4” QVGA дисплей, възможност за допълнителна microSD карта, камера с
видео, уеб браузър, Bluetooth 3.0, имейл и музикален плейър.

“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.

