
Lumigon lanserar T3, en premium smartphone med unika funktioner i skandinavisk design 

Finns nu i butiker i Nederländerna, Ryssland, Dubai och på flygplatser runt om i världen 

 

KÖPENHAMN, 2 juni 2016 - Lumigon tillkännager lanseringen av T3 smartphone, som integrerar 

minimalistisk skandinavisk design med slitstark stålexteriör och innovativa funktioner såsom en 

mörkerseendekamera och den innovativa BackTouch-teknologin, som aldrig tidigare setts förut i 

mobiltelefoner. 

"Vi ville skapa en ny smartphone som speglar vår designfilosofi," säger Lumigons VD Lars Gravesen. 

"Glaset och stålet som används i T3 är extremt tåligt, men det betyder inte att man offrar utseendet 

och känslan i telefonen. Det erbjuder faktiskt en bra balans mellan design, premiummaterial, 

innovation och teknologi." 

Förutom de klassiska versionerna finns T3 också i en guldutgåva med fyra olika modeller, för att 

uppfylla behoven hos kunder som gillar något lite utöver det vanliga. 

Innovativ design, inifrån och ut 

Utsidan på T3 är tillverkad av molybden 316 rostfritt stål, vars styrka och höga beständighet är känt 

från båtbranschen. Denna hållbarhet är ytterligare förstärkt med rep- och skaderesistent glas. Både 

fram- och baksidan på telefonen är gjorda av Corning® Gorilla® Glass för att säkerställa att 4.8" HD 

Super AMOLED Diamond-displayen inte blir förstörd av sprickor. Dessa robusta material blev 

noggrant utvalda och precist utformade för att skapa en damm- och vattentät telefon som tål daglig 

användning, medan den behåller den eleganta designen hos en exklusiv produkt. 

Dessa detaljer omfattar interiören, som drivs av en ultrasnabb 2,2 GHz, 64 bit, 8 kärnors-processor 

med 3 GB RAM som kör Android™ 6.0, vilket gör att denna smartphone körs smidigt och snabbt. Lars 

Gravesen fortsätter, "i en värld med enorma krav på data, ville vi ge våra kunder tillräcklig kapacitet 

som gör att användarna knappast får slut på utrymme; därför beslöt vi att lansera T3 med 128 GB 

internminne som standard." 

Som en verkligt mångsidig enhet, har T3 också en 4G Dual Nano SIM-kortplats som möjliggör 

användning av två SIM-kort samtidigt. Dessa kan bytas utan att behöva stänga av telefonen, vilket 

möjliggör exceptionell smidighet på språng. 

Perfekt bild - dag som natt 

I T3 medföljer tre kameror och erbjuder högkvalitativ fotografering oavsett tid på dygnet eller 
ljusförhållanden. 4K HD-kameran tar extremt skarpa bilder medan det avancerade autofokuset med 
fas-identifiering hittar fokuspunkt direkt. Den främre 2K HD-kameran med innovativa FrontFlash 
möjliggör perfekta selfies även i mörka miljöer. Spegeln funktionen med FrontFlash gör denna 
telefon till en gadget som damerna kommer att finna mycket praktisk när de fixar sminket på språng. 

T3 är den första smartphone i världen som har en 2K HD-mörkerseendekamera som kan ta foton och 

videor även i totalt mörker. 

BackTouch 



Den innovativa BackTouch-teknologin gör det möjligt att bläddra innehåll på displayen på telefonens 

baksidan och är mycket bekväm när du tar selfies eftersom användaren bara behöver klicka på 

BackTouchen. Denna nya funktionen introducerar lätt navigering med en hand, och förbättrade 

svepnings- och bläddringsfunktioner. 

Säker 

T3 har avancerade funktioner för säkerhet och gränssnitt. Den 360° keramiska fingeravtrycksläsaren 
ger extra säkerhet tillsammans med Lumigons unika Vault-funktion som låter användaren lagra 
privat och konfidentiell information på telefonen. Data i Vault är säker och krypterad med AES 256-
bit-algoritm. 
 
Gör det på ditt sätt 

T3 finns i tre klassiska färger; svart, vit och orange samt exklusiva serierna, såsom det eleganta 24-

karatsguld i fyra olika modeller. Användare kan sedan visa upp sin individuella stil, medan de som vill 

uppleva nästa nivå av lyx kan lämna ett avtryck med en personlig gravyr. 

Gravesen säger, "T3 skapades för användare som vill ha något annorlunda och vill sticka ut från 

mängden." 

 "För mig," fortsätter han, "återspeglar dansk design hantverkskicklighet, enkelhet och verklig 

funktionalitet, med högkvalitativa material, och kombinerar dem med innovativa funktioner för att 

skapa en ren premiumprodukt. Det var den designattityden som förde oss till skapandet av T3 

smartphone." 

Tillgänglighet 

T3 finns att köpa i Lumigons webshop och hos utvalda återförsäljare över hela världen för ett pris 

från 645 EUR/4799 DKK för rostfritt stålversionerna med 128 GB internminne. Försäljningsboxen 

innehåller också ett designer-headset i rostfritt stål skapade av kvalitetsmaterial och med precision i 

varje detalj.  

Om Lumigon 

Lumigon designar, utvecklar och tillverkar förstklassiga smartphones och tillbehör. Baserat i 

Köpenhamn är företagets produkter utformade för att återspegla dess danska ursprung, med 

inspiration från skandinavisk designtraditioner som präglas av enkelhet, minimalism och gedigenhet. 

Lumigon är ett privat företag med lång erfarenhet inom hemelektronik, mobilprogramvara och 

distribution. 

Upptäck mer om T3 på  lumigon.com 

För produktbilder i hög upplösning, besök pressdelen http://lumigon.com/press.html 

Presskontakt: press@lumigon.com  
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