
HTC ONE
®
 LANSERAS NU I ETT MINDRE FORMAT 

SOM HTC ONE
 
MINI 

 

De revolutionerande funktionerna HTC BlinkFeed™, HTC Zoe™ och HTC 

BoomSound™ kommer, precis som i HTC One, att finnas tillgängliga i HTC: s senaste 

tillskott – HTC One mini. 

 

STOCKHOLM, 18 Juli 2013. HTC, ett av världens ledande företag inom teknisk 

innovation och design presenterar idag HTC One Mini - en mindre version av den 

prisbelönta HTC One. HTC One finns redan på fler än 180 marknader och har varit en stor 

framgång på den svenska marknaden.  

 

Den redan ikoniska HTC One, med sin hyllade design, har nu skalats ner till en mindre 

version. Denna nya medlem i One-serien kombinerar HTC BlinkFeed™, HTC Zoe™ och 

HTC BoomSound™ med en 4,3" skärm och en kraftfull dual-core 1,4 GHz processor. 

HTC One mini lanseras med den senaste versionen av Android och HTC Sense
®
 5 och 

erbjuder den perfekta kombinationen av fantastisk design och teknisk innovation. 

 

HTC One mini är perfekt för användaren, som vill ha det senaste inom mobil teknik men i 

ett mindre och mer slimmat format. HTC One mini bygger vidare på framgångarna med 

HTC One. Den världsomspännande succé som HTC One har inneburit har även medfört 

att HTC har ökat sin globala varumärkeskännedom bland unga konsumenter till en 

imponerande nivå av 87%
1
. Antalet konsumenter som förväntar sig att äga en HTC inom 

de kommande sex månaderna har även fördubblades
2
, detta som en följd av att HTC One 

rekommenderas av 94% av dess ägare
3
. 

 

”Vi är oerhört stolta över att stå bakom en av marknadens mest hyllade smartphones 

någonsin. Nu visar vi upp HTC One mini och det innebär att vi erbjuder konsumenterna 

den bästa smartphoneserien i världen” säger Peter Frølund, Managing Director för HTC 

Nordic. ”HTC One Mini står för allt som gör HTC One en succé - något mindre men minst 

lika iögonfallande". 

 

                                                           
1
 Source Hall & Partners Global Brand Tracker, July 2013 

2
 Source Hall & Partners Global Brand Tracker, July 2013 

3
 Source GFK Recent Purchaser Product Tracker, June 2013 



En smartphone att längta efter  

HTC One mini har begåvats med en 4,3" HD 720p display och kan skryta med en ppi på 

341, vilket innebär att skärmen är bäst i klassen. HTC One mini kommer i två olika färger, 

Glacial Silver och Stealth Black. Med sin eleganta design i unibody aluminium och sin 

tunna profil, både känns och ser HTC One mini perfekt ut i handen.  

 

HTC BoomSound™ 

Med sina främre stereohögtalare och dedikerade förstärkare, revolutionerade HTC One 

ljudupplevelsen bland smartphones. HTC One mini ger dig samma överlägsna 

ljudupplevelse. Detta kommer att göra det ännu roligare att förlora sig i musik, video, spel 

och de YouTube™-klipp man älskar. Ljudprofilen Beats Audio™ är integrerad och ger den 

bästa ljudupplevelsen som finns att erbjuda i en smartphone.  

 

HTC BlinkFeed™ 

Precis som HTC One, erbjuder nya HTC One mini också HTC BlinkFeed™, en unik 

upplevelse som gör startskärmen till en levande ström av relevant personlig information, 

såsom underhållning, nyheter, foton och uppdateringar på sociala medier. HTC 

BlinkFeed™ samlar det senaste innehållet från de mest relevanta och intressanta 

källorna och serverar det i korthet på ett och samma ställe, utan att behöva skifta mellan 

flera appar, widgets och webbsajter. 

 

HTC Ultrapixel kamera med HTC Zoe™ 

Den revolutionerande kameran med Ultrapixlar och HTC Zoe™ omdefinierar hur man kan 

fånga, återuppleva och dela de mest värdefulla ögonblicken. Den banbrytande sensorn 

med Ultrapixlar samlar 300% mer ljus än en traditionell kamerasensor på en smartphone. 

Denna nya metod ger en häpnadsväckande prestation i svagt ljus. HTC Zoe™ låter dig ta 

högupplösta bilder som sedan kommer till liv i 3-sekunders klipp och erbjuder en mängd 

unika redigeringsverktyg direkt i din HTC One mini. 

 

Låt även dina bilder komma till liv med hjälp av funktionen Video Highlights som skapar 

30-sekunders klipp av dina bilder och filmer. Inget professionellt redigeringsprogram eller 

färdighet behövs. Välj ditt eget soundtrack från ett av flera förinstallerade teman eller från 

ditt personliga musikbibliotek innan du delar filmerna. Dessutom är det perfekta 

självporträttet, gruppbilden eller videoklippet bara ett klick bort tack vare en 88° ultra-

vidvinkelkamera på framsidan av HTC One mini. 



 

Tillgänglighet 

Den nya HTC One mini kommer att vara tillgänglig i Sverige under slutet på Q3 2013. För 

mer information om HTC One mini besök www.htc.com.  

 

Bilder kan laddas ner här: www.htcmedia.net 

Användarnamn: htc 

Lösenord: htcmedianet 

 

Om HTC 

HTC Corp. (HTC) grundades 1997, och är skapare av många prisbelönta mobila enheter 

som är först ut på marknaden. Genom att sätta människan i centrum för allt den gör, 

skjuter HTC fram gränserna för design och teknik för att skapa innovative och personliga 

upplevelser för konsumenter runt om i världen. HTC:s produktportfölj inkluderas av 

smartphones och surfplattor utrustade med HTC Sense
®
, ett flerskiktigt grafiskt 

användargränssnitt som avsevärt förbättrar användarupplevelsen. HTC är börsnoterat på 

Taiwan Stock Exchange (TWSE: 2498). För mer information är du välkommen att besöka 

www.htc.com.  

  



HTC One mini specifications 
 

SIZE: 132 x 63.2 x 9.25mm   

WEIGHT: 122g 

DISPLAY: 4.3 inch, HD 720p, 341PPI 

 

 
CPU SPEED 

• Qualcomm® Snapdragon™ 400, dual-core, 1.4GHz 

 

 
PLATFORM 

• Android™ 4.2.2 with HTC Sense™ 5 

• HTC BlinkFeed™ 

 
MEMORY

i
 

• Total storage:  16GB, available capacity varies 

• RAM: 1GB DDR2 

 

 
NETWORK

ii
 

 

2G/ 2.5G - GSM/GPRS/EDGE: 

850/900/1800/1900 MHz 

 

3G/ 3.5G - UMTS/ HSPA: 

EMEA: 900/1900/2100 MHz with HSDPA up to 42 Mbps 

Asia: 850/900/1900/2100 MHz with HSDPA up to 42 Mbps 

 

4G - LTE: 

EMEA: 800/1800/2600 MHz 

Asia: 900/1800/2100/2600 MHz 

 

SIM 

• micro SIM 

 

  
SENSORS 

• Gyro sensor 

• Accelerometer 

• Proximity sensor 

• Ambient light sensor 

 



 
CONNECTIVITY 

• 3.5 mm stereo audio jack 

• Bluetooth® 4.0 with aptX™ enabled  

• Wi-Fi®: IEEE 802.11 a/b/g/n 

• DLNA® for wirelessly streaming media from the phone to a compatible TV or computer 

• HTC Connect™ 

 

HTC BoomSound™ 

• Dual frontal stereo speakers with built-in amplifiers 

• Studio-quality sound with Beats Audio™ 

• Sense Voice 

 

 
CAMERA 

• HTC UltraPixel Camera 

• BSI sensor, Pixel size 2.0 µm, Sensor size 1/3" 

• Dedicated HTC ImageChip 2 

• F2.0 aperture and 28 mm lens 

• Smart Flash: Five levels of flash automatically set by distance to subject 

• 1080p Full HD video recording with HDR Video 

• Front Camera: 1.6 MP with BSI sensor 

• Front Camera: 720p video recording 

• HTC Zoe™ with Sequence Shot, Always Smile and Object Removal 

• Gallery with Video Highlights and HTC Share 

• Continuous shooting and VideoPic 

• Slow motion video recording with variable speed playback 

 

 
MULTIMEDIA 

Audio supported formats: 

• Playback: .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9) 

• Recording: .amr 

 

Video supported formats: 

• Playback: .3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9), .avi (MP4 ASP and MP3) 

• Recording: .mp4 

 

LOCATION 

• Internal GPS antenna + GLONASS  

• Digital compass 

 

 
BATTERY

iii 

• Embedded rechargeable Li-polymer battery 

• Capacity: 1800 mAh 

• Talk time:  



Up to 13.27 hours for WCDMA 

Up to 20.72 hours for GSM 

• Standby time
iv

:  

Up to 692 hours for WCDMA 

Up to 500 hours for GSM 

 

AC ADAPTER 

• Voltage range/frequency: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz 

• DC output: 5 V and 1 A 

 

                                                           
i 2. Available storage is less due to phone software. Approximately 11 GB storage available for user content. Available storage is subject to change based on 

phone software updates and apps usage. 
 

ii Network bands in regions may be different, depending on the mobile operator and your location. Upload and download speeds also depend on the mobile 

operator.  

 

iii Battery times (talk time, standby time, and more) are subject to network and phone usage.  

 

iv  A Standby time specification  ("specification")  is an industry standard that is only intended to allow comparison of different mobile devices under the same 

circumstances.  Power consumption in a standby state is strongly dependent on factors including but not limited to network, settings, location, movement, signal 

strength and cell traffic .  Comparisons of different mobile devices using such a specification can therefore only be done in a controlled laboratory environment .  

When using any mobile device in real life circumstances for which the mobile device is intended, the standby time could be considerably lower and will be 

strongly dependent on the factors as mentioned above.   
Note: Specifications are subject to change without prior notice.  

 


