MOBIADO ПРЕДСТАВЯ PROFESSIONAL 105 DAMASCUS: ТРАДИЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА.
Ванкувър, Канада - 28.10.2010 г. : Производителят на луксозни мобилни телефони Mobiado,
продължава традицията на Professional 105 серията с телефон изработен от ръчно ковано
желязо - Дамаск. Дамаск стоманата е горещо ковано желязо, използвано в Близкия изток
между 1100-1700 г, за изработване на остриета на ножове известни със своята острота и
здравина. Всеки телефон от серията 105 Damascus е различен и уникален - няма два
еднакви телефона.

Съчетание на изключителен дизайн и финна изработка.
Моделът 105 Damascus предефинира понятието - луксозен мобилен телефон, за да
създаде инженерен шедьовър. Дамаск стоманата е специфичен материал, чийто
орнаменти се получават от многократното коване и сгъване на различни видове стомна
една върху друга. Корпуса на телефона е от стомана, изработен с CNC машина, ръчно
полиран и накрая гравиран, за да разкрие уникалната структура на Дамаск стоманата.
Предния и задния панел на телефона са направени от цели блокове сапфирен кристал.
Батерията стои зад скрит плъзгащ се механизъм (патентован), който представлява голямо
парче сапфирен кристал. Бутоните и винтовете са изработени от неръждаема стомана,
след което са полирани, за да се слеят с корпуса на телефона.

Комбинация на иновации в технологиите, изведени до изкуство в традиционната
изработка на телефони.
Моделът 105 Damascus е 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.
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Mobiado за България. Всички права запазени. Mobiado и продуктите на Mobiado
са регистрирана търговска марка на Bonac Innovation Corp.

