GRAND LINE
MOBIADO представя GRAND LINE: първият луксозен SMART телефон, както и
първият телефон с инкрустиран седеф върху корпуса. GRAND 350PRL – Лукс в
бизнеса.
На 1 юни 2009 г., във Ванкувър, Канада производителя на луксозни телефони с марката Mobiado
представи първият телефон от новата линия Grand Line. Grand 350PRL е първият луксозен телефон с
QWERTY клавиатура, както и първият телефон с инкрустиран седеф върху корпуса. Резултатът от това
съчетание е съвършена форма и красота в дизайна и пълен пакет на бизнес приложения.
Grand line носи в себе си идентичност и новаторски дух.
Grand Line представлява трета линия в колекцията на луксозните телефони Mobiado. Следваща трите
традиционни форми в изработването на механичните часовници, всяка линия на Mobiado има своя
характерна и уникална форма.
Съвършен дизайн постигнат с прецизна ръчна изработка.
За изработването на модела 350PRL отново се използва алуминий с покритие от черен никел, изработен с
CNC машина. Панелите са от сапфирен кристал, а на гърба за пръв път се използван седеф инкрустиран
зад парче от сапфирен кристал. Покритието на инфрачервения порт е от рубинен кристал. Страничните
винтове са от неръждаема стомана. Бутоните на модела са комбинация от сапфирен кристал и
неръждаема стомана. 350PRL се предлага в четири цвята: черен, златен, розов и бял.
Бизнес иновации съчетани с изобилие на съвременна технология.
Моделът 350PRL е четири-бандов GSM телефон с работен обхват в Северна Америка, Южна Америка,
Европа, Африка, Азия и Тихия океан, където GSM / EGSM 850/900/1800/1900 мрежи са достъпни.
Телефонът е оборудван с 3.2 мегапикселова камера с видео, интегриран GPS, 2,36-инчов дисплей с 16
милиона цвята, Bluetooth и USB връзки, както и музикален и видео плейър с 2.5 мм AV връзка.

За да разгледате новата линия, моля посетете: www.mobiado.bg или ни пишете на имейл
contact@mobiado.bg.
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