
 ، الهاتف الذكي الفريد في مزاياها بالتصميم االسكندنافي3لوميغون تطلق تي

 

 متوفر حاليا في المتاجر في هولندا، روسيا، دبي وفي المطارات حول العالم

، الذي يبرز التصميم االسكندنافي المصغر والجزء 3أعلنت لوميغون عن إطالق الهاتف الذكي تي - 2016يونيو  2كوبنهاغن، 

اإلبداعية، التي لم تشهدها  BackTouchالخارجي المتين المصنع من الحديد والمزايا المبتكرة مثل كاميرا الرؤية الليلية وتكنولوجيا 

 . الهواتف المحمولة من قبل

يقول المدير التنفيذي لشركة لوميغون الرس غرافسن، "أردنا ابتكار هاتف ذكي يعكس فلسفة تصميمنا. ويمتاز الزجاج والحديد 

بالمتانة الشديدة، لكن ليس على حساب شكل الهاتف ومظهره. فهو في حقيقة األمر يقدم توازنا رائعا بين التصميم،  3المستخدم في تي

 تكار والتكنولوجيا".المواد الفاخرة، االب

أيضا بالنسخة الذهبية وأربع طرازات مختلفة، تلبية لحاجات العمالء الذين يحبون  3وباإلضافة إلى نسخه الكالسيكية، يتوفر تي

 األشياء االستثنائية. 

 تصميم مبتكر في الداخل والخارج

تعرف مقاومته القوية والعالية في صناعة القوارب.  ، الذي316من الحديد الذي ال يصدأ موليبندوم  3ُصمم الجزء الخارجي من تي

 4.8وتتعزز المتانة أيضا بالزجاج المقاوم للخدش والضرر. وتم تصنيع وجه الهاتف وظهره من زجاج كورننغ غوريال لتزويد شاشة 

ة عالية البتكار هاتف مقاوم للغبار بوصة عالية الدقة من الماس أمولد المقاوم للخدش. وقد اختيرت هذه المواد الفعالة بعناية وشغلت بدق

 والماء ويمكنه تحمل االستعمال اليومي، بينما يحتفظ بالتصميم األنيق والمنتج الحصري.

 3أنوية مع ذاكرة سعتها  8بت ومزود بـ  64غيغاهيرتز  2.2تمتد هذه التفاصيل لتشمل الجزء الداخلي، الذي يعمل بمعالج سرعته 

، مما يساعده على التشغيل بسالسة وسرعة فائقة. يضيف الرس غرافسن، "لقد أردنا في 6.0ظام أندرويد غيغابايت، ويعمل الجهاز بن

 هذا العالم الذي يشهد طلبا عاليا على البيانات أن نمنح عمالءنا القدر الكافي من السعة التي ستجعل المستخدمين يتمتعون بسعة ال تكاد

 غيغابايت كمعيار قياسي". 128د بذاكرة داخلية المزو 3تنتهي، ولذا قررنا إطالق جهاز تي

في آن معا. ويمكن  SIMلتسمح باستخدام بطاقتي  4ثنائية نانو من الجيل الرابع  SIMالجهاز متعدد االستعماالت فتحة  3يضم تي

 تبادل استخدام البطاقتين دون إغالق الهاتف، مما يتيح سرعة استثنائية.

 ليال نهارا -صورة مثالية 

عالية  4K HDبثالث كاميرات توفر صورا عالية الجودة بغض النظر عن وقت اليوم أو ظروف اإلنارة. تلتقط كاميرا  3تيُزود 

األمامية لـ  2K HDالدقة صورا فائقة الوضوح، بينما تعثر ميزة التركيز التلقائي للكشف المتقدم على البؤرة فورا. وتسمح كاميرا 

FrontFlash السلفي الرائعة في األماكن المظلمة. وتعمل المرآة و المبتكر بالتقاط صورFrontFlash  على تحويل هذا الهاتف إلى

 أداة تمكن السيدات من معالجة الماكياج أثناء التنقل.

للرؤية الليلية والتي يمكنها التقاط الصور والفيديو حتى في الظالم  2K HDالهاتف الذكي األول الذي يضم كاميرا  3ويعتبر تي

 امس. الد

 BackTouchتكنولوجيا 

المبتكرة من تصفح المحتوى على الشاشة من ظهر الهاتف وهي مريحة جدا عند التقاط صور  BackTouchتمكن تكنولوجيا  

وتسمح هذه الميزة الجديدة كليا بالتنقل السهل بيد واحدة وبإمكانيات التمرير  BackTouchالسلفي فليس على المستخدم سوى لمس 

 لمتقدمة.والتصفح ا

 ميزة األمن

درجة( أمنا إضافيا إلى جانب  360بميزات استثنائية في األمن والواجهة الوسيطة. ويوفر القارئ الخزفي الشامل ) 3يتمتع جهاز تي

آمنة ومشفرة  Vaultالتي تمكن المستخدم من تخزين المعلومات الخاصة والسرية على الهاتف.وتبقى البيانات داخل  Vaultميزة 

 .AES 256-bitبعمليات حسابية 

 



 اختر أسلوبك الخاص

 24بثالث ألوان كالسيكية هي األسود واألبيض والبرتقالي إضافة إلى السلسلة الحصرية، مثل الطراز الذهبي األنيق  3ُصمم تي

ألرفع من الفخامة ترك بصمتهم بنحت قيراط. لذا يمكن للمستخدمين التباهي بالمظهر الذي يحبون، في حين يمكن لمحبي المستوى ا

 شخصي.

 للمستخدمين الذين يودون شيئا مختلفا وأن يبرزوا عن بقية الناس.  3يقول السيد غرافنسن، "تم ابتكار تي

وبالنسبة لي، يعكس التصميم الدنمركي كل براعة وبساطة وواقعية، حيث يدمج المواد عالية الجودة مع الميزات المبتكرة الستحداث  

 الذكي". 3منتج فاخر للغاية. فقد كانت تلك هي المنهجية العقلية التي أوجدت هاتف تي

 التوفر

كرون  4799يورو/ 645ت بيع مختارة حول العالم بسعر بتراوح بين للشراء في متجر لوميغون اإللكتروني وفي محال 3يتوفر تي

غيغابايت. ويشمل صندوق الجهاز سماعة حديد ال يصدأ ابتكرت من مواد  128دنمركي لنسخ الحديد الذي ال يصدأ مع ذاكرة داخلية 

 عالية الجودة وبدقة فائقة. 

 حول لوميغون

. ويقع مقر الشركة في كوبنهاغن، وتصمم منتجاتها لتعكس منشأها الدنمركي، تصمم لومغيون هواتف ذاكية وملحقات حديثة جدا

وتستمد إلهامها من تقاليد التصميم االسكندنافي الذي يمتاز بالبساطة والصغر والمتانة. وتعد لوميغون شركة خاصة بخبرة واسعة في 

 اإللكترونيات االستهالكية وبرامج الهواتف المحمولة والتوزيع.

 lumigon.com على الموقع  3ر على جهاز تيتعرف أكث

 http://lumigon.com/press.html على اإلعالمي القسم بزيارة تفضل عالية، بدقة الجهاز صور لمشاهدة

  press@lumigon.com عنوان التواصل اإلعالمي:

 

http://lumigon.com/
http://lumigon.com/press.html
mailto:press@lumigon.com

