MOBIADO ПРЕДСТАВЯ НОВАТА СЕРИЯ PROFESSIONAL 3 DC PIET MONDRIAN EDITION – Engineering Art.
В навечерието на рождения ден на холандския художник Пийт Мондриан, Mobiado представя
първият телефон от серията Dream Color: Professional 3 DC – Piet Mondrian.

„АЗ ИСКАМ ДА СЕ ПРИБЛИЖА ДО ИСТИНАТА ВЪЗМОЖНО НАЙ-БЛИЗО, И
ЗАТОВА ПОКАЗВАМ ВСИЧКО АБСТРАКТНО, ДОКАТО НЕ СТИГНА ДО
ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ КАЧЕСТВА НА ОБЕКТИТЕ.”

Като един от основателите на абстракционизма, холандския художник Пийт Мондриан е познат с
чистотата на понятията, който изобразява и системния метод, по който ги развива. За да постигне
тази характерна и цялостна визуализация в картините си, той драстично опростява компонентите,
като се опитва да пресъздаде това, което вижда като духовно, в рамките на видимия свят. В
процеса на развитие, Мондриан преминава към чиста абстракция и свежда елементите в платната
си до фундаменталната основа на формите - линии и правоъгълници. През 1920 година това води
до създаването на най-добрата му картина, известна като “Composition A”. Моделът Professional 3
DC – Piet Mondrian е създаден като модерна интерпретация на творбите на Мондриан,
заимствайки от него асиметричното и рационалното изразяване, които са били в центъра на
прогреса на съвременното изкуство.

Hand Painted Mobile Instrument
Корпусът на модела Professional 3 DC – Piet Mondrian е изработен от алуминий, използван в
самолетостроенето, което позволява рамката да бъде същевременно лека, но изключително
устойчива. За да се превърне в шедьовър на инженерното изкуство, всеки телефон се изрисува
ръчно от художник. След което към корпуса прецизно се инкрустират големи блокове сапфирен
кристал, както и бутони и винтове от неръждаема стомана. Под малко парче сапфирен кристал от
вътрешната страна на капака на батерията е поставена миниатюрна репродукция на картината на
Пийт Мондриан „Composition A”, която създава перфектна симетрия. Моделът ще бъде
лимитирана серия.

The Electronics
Моделът Professional 3 DC – Piet Mondrian 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.
За повече информация, може да посетите официалният ни сайт: www.mobiado.bg, или да 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.

