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SONIM LANSERER XP1300 CORE
Mer vanntett en tidligere ‐ Mer støtsikker enn tidligere
IP68‐klassifisert og utstyrt med stor høytaler,
Støyreduserende mikrofon og høyoppløselig skjerm
Oslo – 1 November, 2010 – Sonim Technologies (www.sonimtech.com) lanserer i dag mobiltelefonen
Sonim XP1300 CORE i Norge, den første modellen i selskapets kommende serie av ”robuste telefoner”
XP1300 CORE representerer enn gjennombrudd innen vannbestandig mobil teknologi og er verdens første
telefon IP‐68 sertifiserte mobiltelefon. Garantert vannett ned til 2 meters dyp.
Telefonen er utrustet med en 2 tommers høyoppløst og ripe sikker skjerm sammen med en støy
reduserende mikrofon sikrer dette tilgjengelighet under de fleste forhold.
1300 Core er perfekt for dem som behøver en mobil som kan benyttes overalt. Core’s evne til å tilpasse eg
ulike miljø og forhold gir de som arbeider utendørs tryggheten om at man er tilgjengelig også utenfor det
som er standarden for mobiltelefoner.
”XP1300 CORE er den første modellen i vår nye serie modeller som bygger på vår 4: generasjon av robuste
plattformer. Enda en gang høyner vi listen for hva en telefon kan tåle.
”Telefonen är tänkt att bli förstahandsvalet för byggnadsarbetare, jordbrukare, hamnarbetare och andra
som arbetar i en tuff miljö” säger Peter Simonsson, Nordisk VD på Sonim Technologies
XP1300 CORE´s Holdbarhet mot riper, vann, støt og støv sikrer brukeren behov for å kommunikasjon,
uansett omgivelser. XP1300 Core har støyreduksjon i mikrofonen, vanntette kontakter for ladning og
headset, ”gorilla” display glass®. Disse egenskapene er resultat av Sonims erfaring innen utvikling av
mobiltelefoner for verdens mest krevende kundegruppe de siste årene.
Robust
Allsidig og robust, XP1300 CORE er designet for å klare de tøffeste forholdene. Telefonen er MIL‐810G
sertifisert mot salt, vann, fuktighet og støt. Det er benyttet en spesiell fiberglass blanding i chassiet og
utstyrt den med Gorilla Glass® skjerm glass.
Alt for a brukeren trygt skal kunne anvende telefonen overalt.
Tilpassnings dyktig
XP1300 Core tilpasser seg etter arbeiderens miljø. Den støyreduserende mikrofonen gjør at samtalen
forblir tydelig selv i støyende maskiners nærvær og den høyoppløste skjermen siker synlighet selv i direkte
sollys.

Lang Batteritid
XP1300 Core er mer enn ett tøft ytre. Opp til 18 timers taletid og 800 timers standby, i temperaturer fra
‐20˚C till +55˚C.
Produktspesifikasjon XP1300:
•
Testet og bevist robust – IP68‐klassad/MIL‐810G sertifisert
•
IP68 Vanntett ned til 2 meter i 30 minutter – også saltvann
•
Støtsikker – fall fra 2 meter på betong
•
Holdbar skjerm ‐ Gorilla Glass® for ekstrem bestandighet mot riper og sprekker
•
Lang batteritid – opp till 18 timers taletid og 800 timers standby‐tid
•
Støyreduserende – Stor mikrofon med støy redusering
•
IP68 sertifisert – Støt og vannsikret
•
Temperatur bestandig – Garantert fungerende mellom ‐20°C till +55°C
•
Tøffe materialer ‐ Dobbel injisert skal (herdet gummi, glasfiber blandning)
•
Tilpasset tastatur – Bredt plasserte knapper for bruk selv med hansker
•
Ekstra høy lyd‐ 23 mm høytalere, beskyttet av en GORE ® membran
•
Multimediaspiller ‐ Video og MP3
Sammen med Sonim’s unike og omfattende 3 års garanti, er Sonim XP1300 CORE ett profesjonelt verktøy
for tøffe omgivelser.
PRIS OG TILGJENGELIGHET
XP1300 CORE kommer til å være tilgjengelig i Norge fra desember, prisen vil ligge rundt 3.000,‐ kroner.
For mer informasjon besøk oss på www.sonimtech.com. Bilder finnes på
http://www.flickr.com/photos/sonim_nordic/

Om Sonim Technologies
Sonim Technologies (www.sonimtech.com) er produsenten bak verdens mest robuste mobiltelefoner.
Utviklet spesielt for mennesker som arbeider eller oppholder seg utendørs eller i tøffe miljøer. Sonims XP‐
familie av robuste telefoner står for en enestående kombinasjon av kvalitet og bruksområder og lever opp
til Sonims strenge krav til robusthet. (vanntetthet, motstandsdyktighet mot slag, damp og ekstreme
temperaturer). Sonims bransjeledende 3 års garanti setter standard for hva kunder kan utsette telefonen
for og fortsatt være dekket av garantien. Sonim tilbyr også en serie av høyytelses programmer over
mobilnettet innen mobil flåte administrasjon som push‐to‐talk samt sikkerhetstjenester for personell.
Sonims hovedkontor ligger i San Mateo California USA, og produktene selges i over 50 land.

