
HTC presenterar sin senaste telefon i mellanklassen, Desire 500 

 

HTC utrustar sin nya Desire 500 smartphone med en kraftfull processor och en utmärkt kamera 

med Video Highlights-funktion. 

  

STOCKHOLM, 7. augusti 2013 – HTC, en global ledare inom mobil innovation och design, lanserar 

den nya HTC Desire 500 i Europa. HTC Desire 500 är en kraftfull mobil i mellanklassen, som lanseras 

med en 1.2GHz quad-core processor, HTC BlinkFeed och en utmärkt kamera med Video Highlights-

funktion, som förvandlar dina bilder till 30-sekunders videoklipp med musik och olika teman. Den 

nya medlemmen i Desire-serien är utformad med hänsyn till de som kräver en extraordinär 

upplevelse till ett lågt pris. HTC Desire 500 kommer vara tillgänglig i Sverige mot slutet av Q3 och 

kommer i en snygg svart högblank färg, och en vit med isblå kanter. 

 

”Desire-serien har blivit känd för att föra fram de bästa mobila upplevelserna till massmarknaden, 

och Desire 500 är inget undantag”, säger Peter Frölund, Managing Director for HTC Nordic. ”Denna 

smartphone är perfekt för folk som är på språng, och som snabbt och enkelt vill hålla sig ajour med 

de senaste nyheterna och uppdateringarna, samtidigt som användaren erbjuds en utmärkt kamera 

tack vare Video Highlights-funktionen, som automatiskt väcker liv i dina upplevelser. 

 

Njut av dina bilder på ett helt nytt sätt. 

Med Desire 500’s 8MP kamera kan du vara säker på att spara dina upplevelser och minnen i bra 

kvalitet, då den tack vare den dedikerede HTC ImageChip processor är skapad för att ta spektakulära 

stillbilder och HD-videoklipp. Frontkameran på 1.6MP gör det lätt att ta självporträtt av högsta 

kvalitet. Med ett stort utval av redigeringsverktyg kan du forvandla dina bilder precis som du har 

önskar, till exempel med hjälp av kreativa filter eller funktionen ’Alltid leenden’, så blir du alltid säker 

på att ta bra bilder. Dela de senare med vänner och familj på dina sociala nätverk, direkt från Desire 

500. 

 

Med Video Highlights förändras sättet att dela dina upplevelser. Funktionen förvandlar dina bilder 

och videoklipp från en hel dag eller en särskilt event till en 30-sekunders video kryddad med teman 

och musik. Övergången mellan bilderna är matchad till musikens tempo, så du får en professionell 

video utan att du själv behöver lyfta ett finger. 

 

Ditt favoritinnehåll live på din startskärm 

HTC Desire 500 introducerar HTC’s hyllade BlinkFeed-funktion till Desire-serien. HTC BlinkFeed visas 

på en utmärkt 4.3” skärm och förvandlar din startskärm till en skräddarsydd feed av information, där 

du enkelt har överblick över nyheter och uppdateringar från dina sociala nätverk, allt samlat på 

samma ställe. 

 

På HTC BlinkFeed länkas det varje dag till mer än 10.000 lokala och internationalla artiklar från några 

av världens ledande mediaföretag. I Sverige finns både nyhets- och livsstilsmedier, såsom Metro, 

Nyheter24, Gaffa och Modette och uppdateras kontinuerligt med nya. 

 

En smartphone, som passar även på resande fot. 

Utrustad med en 1,2 GHz quad-core processor, erbjuder HTC Desire 500 multitasking i högt tempo, 

supersnabb internetbrowsing och möjlighet att spela i hög grafisk kvalitet – och med understöd av 



microSD-kort på upp till 64GB behöver du aldrig oroa dig att ha plats med dina bilder, videoklipp, 

program och spel. 

 

Tillgänglighet 

Den nya HTC Desire 500 kommer vara tillgänglig i Sverige under slutet på Q3 2013. För mer 

information om HTC Desire 500, 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 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 Desire 500 Specification 
 

SIZE: 131.8 x 66.9 x 9.9mm   

WEIGHT: 123 g 

DISPLAY: 4.3 inch, WVGA 

 

 
CPU SPEED 

Qualcomm® Snapdragon™ 200, 1.2GHz, quad-core 

 

 
PLATFORM 

Android™ with HTC Sense™ 

 

 
MEMORY

i
 

• Total storage:  4 GB, available capacity varies 

• Expansion card slot supports microSD™  memory card for up to 64GB additional storage (card not 

included) 

• RAM: 1GB DDR2 

 

 
NETWORK

ii
 

• 2G/ 2.5G - GSM/GPRS/EDGE: 

900/1800/1900 MHz 

• 3G/ 3.5G - UMTS/ HSPA: 

900/2100 MHz with HSDPA up to 7.2 Mbps 

 

SIM 

• microSIM 

 

 
SENSORS 

• Accelerometer 

• Proximity sensor 

• Ambient light sensor 

 

 
CONNECTIVITY 

• 3.5 mm stereo audio jack 

• Compliant with Bluetooth 4.0 

• Bluetooth® 4.0 with aptX™ enabled  

• Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g/n 

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



 
SOUND ENHANCEMENT 

• Studio-quality sound with Beats Audio™ 

 

 
CAMERA 

• 8 MP camera with auto focus, LED flash 

• BSI sensor, Sensor size 1/3.2" 

• Dedicated HTC ImageChip 

• F2.0 aperture and 28 mm lens 

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

• Front Camera: 1.6 MP with BSI sensor 

• 720p video recording 

• 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 

• Recording: .aac 

 

Video supported formats: 

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

• Recording: .mp4 

 

LOCATION 

• GPS/AGPS 

 

 
BATTERY

iii 

• Removable rechargeable Li-polymer battery 

• Capacity: 1800 mAh 

• Talk time: 

Up to 12.1 hours for WCDMA 

Up to 17.8 hours for GSM 

• Standby time
iv
:  

Up to 435 hours for WCDMA 

Up to 401 hours for GSM 

 

AC ADAPTER 

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

• DC output: 5 V and 1 A 

                                                           
i
 Available storage is less due to phone software. 

 

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 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. 


