
 

 
 

HTC ANNONSERER STØTTE FOR WINDOWS 8  
 

Den nye plattformen er et resultat av mer enn 10 års samarbeid   
 

Taipei, Taiwan — 20. juni 2012 — HTC, en global leder innen design og innovasjon av 

mobiltelefoner, viste fortsatt støtte til Microsoft ved å stille seg bak den nye Windows 

Phone 8 plattformen.  De to selskapene har vært partnere siden 2000, og etter mer enn 

40 millioner solgte mobiltelefoner, lanserer nå HTC smarttelefoner med Windows Phone 

8 senere i år.  

 

"HTC fokuserer på Windows-baserte telefoner mer enn noen sinne, og vi er stolte av å 

kunne lansere Windows Phone 8 telefonener senere i år", sier Peter Frølund, nordisk 

direktør i HTC. "Med lanseringen av Windows Phone i 2010, startet Microsoft et nytt og 

kraftig økosystem med en kundeopplevelse som både var helt unik og brukervennlig. 

 

"Vi har sett et stort potensial for Windows-telefoner siden lanseringen i 2010, og i dag 

finnes det over 100 000 apper på Marketplace", sier Terry Myerson, Corporate Vice 

President for Windows-telefoner i Microsoft. "HTC er en av våre nærmeste 

samarbeidspartnere, og vi deler et felles mål med personsentrerte innovasjoner, og det 

gjør det enkelt å jobbe med hverandre.  Vi kan nesten ikke vente på å se hvordan HTC 

inkluderer Windows Phone 8 i sin produktportefølje."  

 

Om HTC 

HTC-konsernet (HTC) ble grunnlagt i 1997 og står bak mange prisbelønte mobiltelefoner 

og bransjenyheter.  Ved å sette menneskene i sentrum for alt de gjør, flytter HTC 

grensene for design og teknologi ved å skape innovative og personlige opplevelser for 

kundene rundt om i verden. HTCs portefølje inkluderer smarttelefoner og nettbrett med 

HTC Sense™ – et grafisk grensesnitt i flere lag som forbedrer brukeropplevelsen kraftig. 

HTC er notert på børsen i Taiwan (TWSE: 2498). For mer informasjon, besøk 

www.htc.com.  

 

 

http://www.htc.com/us


 

### 

 

Navn på selskaper og produkter som nevnes her, kan være varemerker for sine 

respektive eiere. 


