GADGET

Vertu Ti, mobilul deştept
din titan, safir şi rubin

Producătorul de telefoane mobile de
lux Vertu a lansat şi pe piaţa românească
modelul Ti, care poate fi cumpărat cu 7.900
de euro. Noul terminal are o carcasă de
titan polişat, care-i dă şi numele, un display
multitouch de 3,7 inch cu rezoluţie 480x800
pixeli, protejat de un ecran de cristal de safir,
cel mai mare realizat vreodată, 9,39 cm, de
patru ori mai puternic decât a altor telefoane
“deştepte” în ceea ce priveşte rezistenţa la
impact.

R

ezultatul este un mobil care se simte
solid şi plăcut la atingere, oferind în
acelaşi timp şi o durabilitate fără egal.
Vertu Ti este susţinut de Android 4.0, foloseşte un
sistem de operare de tip Ice Cream Sandwich, iar
împreună cu procesorul de 1.7 GHz contribuie
la o experienţă desăvârşită. De asemenea, Ti
este dotat cu o cameră foto de 8MP cu auto
focus şi LED flash dublu, capabilă de filmare
full HD, şi cu o alta frontală de 1,3 MP, dedicată
apelurilor video. Aparatul dispune de memorie
internă de 1 GB şi 64GB spaţiu intern de stocare,
plus tehnologie “near field communication”
sigură. Telefonul are două difuzoare stereo,
iar partea audio este realizată în colaborare cu
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Bang&Olufsen. Sistemele audio rectangulare de
11x15mm sunt integrate acustic în carcasă pentru
a maximiza frecvenţa şi calitatea răspunsului.
Rezultatul constă într-un sunet simfonic
de neegalat, care vine chiar din difuzoarele
aparatului. O altă trăsătură a noului Vertu o
reprezintă tasta din rubin, care asigură accesul
instant la servicii tip Concierge, disponibile în
orice moment al zilei indiferent de zona în care
te afli. Aceste servicii includ Vertu Certainty, care
ajută la protejarea telefonului, a datelor salvate
în acesta şi, la nevoie, a clientului. Fiecare Vertu
Ti este asamblat manual în Anglia de un singur
artizan, la sediul principal din Hampshire. Este
semnat apoi de acesta, supus unei serii de teste
riguroase şi proceduri detaliate pentru a fi livrat
apoi către cumpărător prin intermediul celor
peste 500 de magazine partenere din întreaga
lume. Ti este primul smartphone lansat de Vertu
după preluarea companiei de către fondul de
investiţii EQT de la Nokia.“Vertu Ti este cel mai
complex produs proiectat de Vertu până în acest
moment. Noua platformă Android şi prezenţa
fizică elegantă a telefonului, în combinaţie cu
gama largă de servicii şi beneficii personalizate,
oferă utilizatorilor o experienţă de excepţie”,
a declarat Massimiliano Pogliani, Director de
Marketing şi purtător de cuvânt Vertu.

