
 

HTC LANSERER HTC DESIRE X: KRAFTIG YTELSE, FANTASTISK KAMERA 
OG SUVEREN LYD 

 
En svært underholdende, kraftig og sosial smarttelefon med fantastiske kameraevner, hvor du 

kan ta bilder og spille inn video samtidig, samt ta Serieopptak for å fange flere fartsfylte 
bilder. 

 
 

BERLIN, TYSKLAND 30 AUGUST 2012 - HTC, en global leder innen mobil innovasjon og 
design, lanserer i dag HTC Desire X, en rimelig smarttelefon som gir et fantastisk kamera, 
suveren lydkvalitet og utrolig prosessorkraft og hastighet. I tillegg til HTC’s eksklusive Beats 
Audio ™, leverer denne enheten også en dual-core 1GHz Qualcomm ® Snapdragon S4 ™-
prosessor og sosiale funksjoner som gjør at du kan holde deg bedre tilkoblet. 
 
"HTC Desire X er en forlengelse av ditt sosiale liv," sier Peter Frølund, Managing Director, 
HTC Nordic. "Hvis du ønsker å nyte og dele høykvalitets multimedier, uansett hvor du er, 
kan du dette med Desire X. Den ser og høres ikke bare flott ut, men gir også en super-rask, 
svært personlig mobil opplevelse til en god pris. " 
 
Ikonisk design, kraftig ytelse 
Det slående designet er utformet for å tåle en utfordrende hverdag, samtidig som den er 
både slank og kompakt. Med inkludering av HTC Sense og Android 4.0, er hver enkeltes 
opplevelse helt personlig. HTC Desire X’ imponerende 4-tommers super LCD WVGA-skjerm 
med økt visningsvinkel betyr også, at alt vises i levende farger og fantastisk. 
 
Fantasktisk kamera 
Gå aldri glipp av øyeblikket, HTC Desire X-5 megapiksel kamera tar fantastiske bilder selv i 
omgivelser med dårlig lys takket være HTCs ImageChip, en f/2.0 blenderåpning, 28mm 
vidvinkel linse, BSI sensor, HDR-modus og automatisk justerbar blits. Når du fanger 
øyeblikket vil du heller aldri måtte velge mellom video eller bilder igjen. Med VideoPic kan 
du ta video og stillbilder samtidig. Desire X kan også filme det mest bevegelige av øyeblikket 
takket være en superhurtig aktivering av kameraet. Med ett trykk kan du fange flere bilder 
av fartsfylt action med Serieopptak, det være seg f.eks et sykkelfelt som suser forbi eller 
barn som leker. 
 
Enkelt å dele 
Lagring og deling av bilder, videoer og filer er lett på HTC Desire X - med ett trykk kan du 
kjapt dele innhold med venner og familie via e-post, tekst eller sosiale nettverk. Dropbox 
integrasjon gir deg også 25 GB gratis lagring i to år. 
 
Suveren lyd 
HTC Desire X’s integrerte Beats Audio ™ gir deg en suveren lydopplevelse i studiokvalitet 
ved å levere dyp bass og rikere, mer kraftfull lyd. Med Beats-hodetelefonene kan du også 
nyte en større lytteopplevelse takket være HTC Desire X’s spesielt innstilte lydprofiler. I 
tillegg støtter telefonen High Definition trådløs lyd via Bluetooth. 
 
 
Tilgjengelighet 



 

HTC Desire X vil være tilgjengelig i Norge fra september 2012 
 
Bilder kan lastes ned fra følgende nettside: 

URL: http://www.htcmedia.net 
Brukernavn: htc 
Passord: htcmedia 
 
Har du spørsmål til pressemeldingen eller ønsker du mer informasjon fra HTC er du 
velkommen til at kontakte oss.  
 

Pressekontakt: 
E-post: htcpr@htcnordic.com 
Tlf.nr.: + 45 53 57 44 56 
 
* Dropbox 25 GB gratis lagringsplass-avtale er tilgjengelig for de som registrerer seg til det 
før utgangen av 2013. Registrer deg via HTC Desire X. Dropbox er levert av tredjepart 
 
 

### 
 
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.  
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