
Lumigon lancerer T3, en fremragende 

smartphone med unikke egenskaber i 

skandinavisk design 
 

Fås nu i Holland, Rusland, Dubai og i lufthavne over hele verden 

KØBENHAVN, Danmark, 12. oktober 2016/PRNewswire/ --  

Lumigon annoncerer lanceringen af smartphonen T3, der integrerer minimalistisk, skandinavisk design 

med en solid stålyderside og innovative funktioner som natkamera og den innovative BackTouch-

teknologi, som aldrig før har været set i mobiltelefoner. 

Klik her for at se multimediepressemeddelelsen:  
http://www.multivu.com/players/uk/7852551-lumigon-launches-T3-smartphone/ 

 

"Vi ønskede at skabe en smartphone, der afspejler vores designfilosofi," siger Lars Gravesen, CEO 

Lumigon. "Det glas og stål, der er anvendt i T3, er ekstremt solidt, men det betyder ikke, at vi har 

slækket på telefonens look og fornemmelse. Den har faktisk en fantastisk balance mellem design, 

førsteklasses materialer, innovation og teknologi." 

Udover de klassiske versioner fås T3 også i en guldudgave med fire forskellige modeller for at opfylde 

behovet hos de kunder, der godt kan lide noget ekstraordinært. 

Innovativ design, udenpå og indeni  

T3-telefonens ydre er fremstillet af 316 rustfrit molybdænstål, hvis styrke og store modstandsdygtighed 

er kendt fra bådbranchen. Denne holdbarhed er yderligere forbedret med glas, der er modstandsdygtigt 

over for ridser og skader. Såvel forside som bagside af telefonen er af Corning® Gorilla® glas for at 

sikre, at HD Super AMOLED Diamond-skærmen på 4,8" ikke bliver ødelagt af revner. Disse robuste 

materialer er omhyggeligt udvalgt og præcist produceret for at skabe en støv-og vandafvisende telefon, 

der kan holde til daglig brug og samtidig have et eksklusivt produkts slanke design. 

Disse detaljer gælder også for det indre, som styres af en ultrahurtig 2,2 GHz 64 bit 8-core-processor 

med 3 GB RAM, der kører Android™ 6.0, hvilket gør, at telefonen fungerer hurtigt og problemløst. 

Lars Gravesen fortsætter, "I en verden med et kæmpemæssigt behov for data, ønskede vi at give vores 

kunder tilstrækkelig kapacitet, så brugerne ikke løber tør for plads, og derfor lancerede vi T3 med 128 

GB intern hukommelse som standard." 

Som et ægte alsidigt apparat har T3 også et 4G Dual Nano SIM-slot, som gør det muligt at bruge 2 

SIM-kort samtidigt. Der kan skiftes mellem disse uden at slukke for telefonen, hvilket giver en 

exceptionel bekvemmelighed på farten. 

http://www.multivu.com/players/uk/7852551-lumigon-launches-T3-smartphone/


Perfekt billede - dag og nat  

T3 leveres med tre kameraer og optager fotos i højkvalitet uanset tid på dagen eller lysforhold. 4K HD-

kameraet tager ultraskarpe fotos, mens det avancerede Phase Detection Autofocus finder sit fokuspunkt 

øjeblikkeligt. 2K HD-forsidekameraet med den innovative FrontFlash giver mulighed for at optage 

perfekte selfies, selv under mørke forhold. Spejlet i forbindelse med FrontFlash gør denne telefon til en 

ting, som kvinderne vil finde meget praktisk, når de skal rette makeuppen til, mens de er på farten. 

T3 er den første smartphone i verden, der har et 2K HD-natkamera, der kan optage fotos og video, selv 

i totalt mørke. 

BackTouch   

Med den innovative BackTouch-teknologi kan man bladre gennem indhold på skærmen fra bagsiden af 

telefonen, hvilket er meget bekvemt, når man tager selfies, da brugeren kun behøver at klikke på 

BackTouch. Denne splinternye funktion giver nem navigering med én hånd og forbedrede skubbe- og 

bladre-muligheder. 

Sikret  

T3 har avancerede sikkerheds- og interface-funktioner. Den 360-graders keramiske fingeraftrykslæser 

giver ekstra sikkerhed sammen med Lumigons unikke Vault-funktion, hvormed brugeren kan lagre 

private og fortrolige oplysninger på telefonen. Data i denne Vault er sikker og krypteret med AES 256-

bit-algoritmen. 

Sæt dit eget præg  

T3 leveres i tre klassiske farver, sort, hvid og orange, samt i eksklusive udgaver som den elegante 24 

karat guld i fire forskellige modeller. Brugerne kan således fremvise deres personlige look, og de, der 

ønsker at eksperimentere med næste niveau af luksus, kan sætte deres præg med en personlig 

indgravering. 

Lars Gravesen siger, "T3 er skabt til brugere, der ønsker noget anderledes og gerne vil skille sig ud fra 

mængden." 

 "For mig," fortsætter han, "reflekterer dansk design godt håndværk, enkelhed og relevant funktionalitet 

ved at tage materialer i høj kvalitet og kombinere dem med innovative funktioner for at skabe et rent, 

fremragende produkt. Det var denne indstilling til design, der bragte os til at skabe smartphonen T3." 

Her fås den  

T3 kan købes i Lumigons webbutik og hos udvalgte forhandlere verden over til en pris startende ved 

EUR 645/DKK 4799 for versionerne i rustfrit stål med 128 GB intern hukommelse. Æsken indeholder 

desuden et headset i rustfrit stål, fremstillet af kvalitetsmaterialer og med præcision i hver eneste 

detalje. 



Om Lumigon  

Lumigon designer, udvikler og producerer eksklusive smartphones og tilbehør. Virksomheden har 

hjemme i København, og dens produkter er designet til at afspejle den danske oprindelse, idet de er 

inspireret af skandinaviske designtraditioner, der er kendetegnet ved enkelhed, minimalisme og 

soliditet. Lumigon er en privat virksomhed med omfattende erfaring inden for forbrugselektronik, 

mobilsoftware og distribution. 

Få mere at vide om telefonen T3 på lumigon.com 

For produktbilleder i høj opløsning se http://lumigon.com/press.html 

Pressekontakt: press@lumigon.com; +45-3644-1000  

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160601/374263 ) 
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