
Lumigon lanserer T3, en førsteklasses smarttelefon med unike funksjoner i skandinavisk design 

Nå tilgjengelig i butikker i Nederland, Russland, Dubai og på flyplasser rundt om i verden. 

 

KØPENHAVN, 2. juni 2016 – Lumigon kunngjør lanseringen av smarttelefonen T3. Telefonen 

integrerer minimalistisk skandinavisk design med et eksteriør i holdbart stål og innovative funksjoner 

slik som et nattsynkamera og innovativ BackTouch teknologi, som aldri har blitt sett i mobiltelefoner 

før.  

"Vi ville lage en ny smarttelefon som reflekterte designfilosofien vår", sier administrerende direktør i 

Lumigon Lars Gravesen. "Glasset og stålet som brukes i T3 er ekstremt holdbart, men dette betyr 

ikke at vi har ofret utseendet og følelsen til telefonen. Den gir en flott balanse mellom design, 

førsteklasses materialer, innovasjon og teknologi". 

I tillegg til de klassiske versjonene er T3 også tilgjengelig i en gullutgave med fire forskjellige 

modeller, for å oppfylle behovene til kunder som ønsker noe litt mer ekstraordinært. 

Innovativ design, fra innsiden og ut 

Utsiden av T3 er laget av rustfritt 316-stål med molydbden, hvis styrke og holdbarhet er kjent fra 

båtindustrien. Denne holdbarheten er ytterligere forsterket med ripe- og skadebestandig stål. 

Forsiden og baksiden av telefonen består begge av Corning® Gorilla®-glass for å sikre at den 4,8" HD 

Super AMOLED Diamond-skjermen ikke utsettes for riper. Disse robuste materialene ble nøye 

utvalgt og presist utformet for å skape en støv- og vanntett telefon som tåler daglig bruk, og 

samtidig beholder den elegante designen til et eksklusivt produkt. 

Disse detaljene er også til stede på innsiden, som er drevet av en ultrarask 2,2 GHz 64 bit 8-kjerners 

prosessor med 3 GB RAM som kjører Android™ 6.0, noe som gjør at smarttelefonen kjøre jevnt og 

raskt. Lars Gravesen fortsetter: "I en verden med enorme datakrav ønsket vi å gi kundene våre nok 

kapasitet så de omtrent aldri går tom for plass. Vi bestemte oss for å lansere T3 med 128 GB med 

internt minne som standard". 

 T3 er en virkelig allsidig enhet, med et 4G Dual Nano SIM-spor som gjør det mulig å bruke to SIM-

kort samtidig. Disse kan byttes mens telefonen er i drift, noe som muliggjør ekstrem fleksibilitet på 

farten. 

Perfekt bilde – dag og natt 

T3 kommer med tre kameraer og produserer førsteklasses bilder uansett tid på døgnet og lysforhold. 
4K HD-kameraet gir superskarpe bilder mens avansert autofokus med fasegjenkjenning finner 
fokuspunktet umiddelbart. 2K HD-frontkameret med innovativ FrontFlash muliggjør perfekte selfies, 
selv i mørke omgivelser. Speilet i kombinasjon med FrontFlash gjør denne telefonen til en innretning 
som vil være svært hendig for damene når de fikser sminken sin på farten. 

T3 er den første smarttelefonen i verden med et 2K HD Night Vision-kamera som tar bilder og 

videoer selv når det er helt mørkt.  

BackTouch  



Den innovative BackTouch-teknologien gjør det mulig å bla gjennom innhold skjermen fra baksiden 

av telefonen, og er veldig praktisk når du tar selfies ettersom du bare trenger å trykke på BackTouch. 

Denne splitter nye funksjonen introduserer enkel enhåndsnavigasjon og forbedret sveipe- og 

rullefunksjonalitet. 

Sikret 

T3 har avanserte sikkerhets- og grensesnittfunksjoner. Den 360° keramiske fingeravtrykksleseren gir 
ekstra sikkerhet sammen med Lumigons unike Vault-funksjon som lar brukeren lagre privat og 
konfidensiell informasjon på telefonen.Dataene i Vault sikres og krypteres med AES 256-bits 
algoritme. 
 
Velg din stil 

T3 er tilgjengelig i tre klassiske farger – svart, hvit og oransje – samt eksklusive serier, som feks. 

serien i elegant 24-karat gull i fire ulike modeller. Brukere kan deretter vise sine individuelle stiler, 

mens de som ønsker å oppleve det neste nivået av luksus kan sette sitt preg med personlig 

gravering. 

Gravesen sier: "T3 ble laget for brukere som ønsker noe annet, og ønsker å skille seg ut fra 

mengden". 

 "For meg", fortsetter han, "gjenspeiler dansk design håndverk, enkelhet og praktiske funksjoner, 

som tar materialer av høy kvalitet og kombinerer dem med innovative funksjoner for å skape et rent, 

førsteklasses produkt. Det var denne designfilosofien som førte til at vi laget smarttelefonen T3". 

Tilgjengelig 

T3 er tilgjengelig på Lumigons nettbutikk og hos utvalgte forhandlere over hele verden til en pris fra 

EUR 645 / DKK 4799 for versjoner i rustfritt stål med 128 GB internt minne. Salgsesken inneholder 

også et designerheadset i rustfritt stål laget av kvalitetsmaterialer og med presisjon i alle detaljer.  

Om Lumigon 

Lumigon designer, utvikler og produserer high-end smarttelefoner og tilbehør. Selskapet er basert i 

København og utvikler produkter designet for å reflektere selskapets danske opprinnelse, med 

inspirasjon fra skandinaviske designtradisjoner preget av enkelhet, minimalisme og holdbarhet. 

Lumigon er et privat selskap med lang erfaring innen forbrukerelektronikk, mobil programvare og 

distribusjon. 

Oppdag mer om T3 ved lumigon.com 

For produktbilder i høy oppløsning, gå til presseseksjonen http://lumigon.com/press.html 

Pressekontakt: press@lumigon.com  
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