
HTC presenterer sin nyeste mellomklasse smartphone, Desire 500 

 

HTC forsyner sin nye Desire 500 smartphone med en kraftig prosessor og et fremragende kamera 

med Video Highlights-funksjon. 

  

OSLO, 7. august 2013 – HTC, en global leder innenfor mobil innovasjon og design, annonserer nå den 

nye HTC Desire 500 i Europa. HTC Desire 500 er en kraftig mellomklasse-mobil som lanseres med en 

1.2GHz quad-core prosessor, HTC BlinkFeed og et fremragende kamera med Video Highlights-

funksjon, som forvandler dine bilder til 30-sekunders videoklipp, tilsatt musikk og temaer. Det nye 

medlemet av Desire-serien er designet med henblikk på de som krever ekstraordinære 

mobilopplevelser, til en overkommelig pris. HTC Desire 500 vil være tilgjengelig i Norge innen 

utgangen av Q3, og finnes i en lekker skinnende sort og en glansfull hvit med isblå kanter. 

 

”Desire-serien har blitt kjent for å bringe de beste mobile opplevelsene til det brede markedet, og 

Desire 500 er ikke noe unntak”, uttaler Peter Frølund, Managing Director for HTC Nordic. ”Denne 

smartphone er perfekt for folk i farten, som raskt og enkelt vil holdes ajour med siste nytt og 

oppdateringer, samtidig som at brukeren tilbys et fremragende kamera, som takket være Video 

Highlights-funksjonen automatisk vekker dine opplevelser til live”.  

 

Opplev dine bilder på en helt ny måte 

Med Desire 500’s 8MP kamera er du alltid sikret en flott gjengivelse av dine opplevelser, da den i 

kraft av den dedikerte HTC ImageChip prosessoren er skapt for å ta spektakulære stillbilder og HD-

videoer. Frontkameraet på 1.6MP gjør det likeledes lett å ta selvportretter i høyeste kvalitet. Med et 

veld av redigeringsverktøy kan du redigere dine bilder akkurat som du vil, feks ved hjelp av et bredt 

utvalg av kreative filtre, eller funksjonen ’Alltid smilende,’ så du alltid er sikret gode bilder. Del dem 

deretter med venner og familie på dine foretrukne sosiale nettverk - alt sammen direkte fra Desire 

500. 

 

Med Video Highlights forandres måten begivenheter deles på. Funksjonen forvandler dine bilder og 

videoer fra en hel dag eller en spesiell hendelse til en 30-sekunders video, tilsatt temaer og musikk. 

Overgangen mellom bildene er matchet til musikkens tempo, så du får en profesjonell video uten å 

måtte løfte en finger. 

 

Ditt favorittinnhold live på din startskjerm 

HTC Desire 500 introduserer HTC’s kritikerroste BlinkFeed-funksjon til Desire-serien. HTC BlinkFeed 

vises på en fremragende 4.3” skjerm og forvandler din startskjerm til en skreddersydd strøm av 

informasjon, hvor du enkelt får et overblikk over de seneste nyheter og oppdateringer fra dine 

sosiale nettverk – alt sammen samlet på ett sted. 

 

På HTC BlinkFeed linkes det hver dag til mer enn 10.000 lokale og internasjonale artikler fra noen av 

verdens førende medievirksomheter. I Norge samarbeides det med flere livsstilsmedier, såsom ELLE, 

Lyd og Bilde og Teknofil, og det kommer hele tiden flere til. 

 

En smartphone, som passer selv til den travleste livsstil 

Forsynt med en 1,2 GHz quad-core prosessor, tilbyr HTC Desire 500 multitasking i høyt tempo, super-

rask internettsurfing og mulighet for gaming i høy grafisk kvalitet - og med understøtte av et 



microSD-kort på opp til 64GB, trenger du ikke bekymre deg for lite plass til bilder, video, apps og 

spill. 

 

Tilgjengelighet 

Den nye HTC Desire 500 vil være tilgjengelig i Norge innen utgangen av Q3 2013. For mer 

informasjon om HTC Desire 500, besøk www.htc.com 

 

Bilder kan downloades her: www.htcmedia.net  

Brukernavn: htc 

Passord: htcmedianet 

 

 

Om HTC  

HTC Corp. (HTC) ble grunnlagt i 1997, og har siden utviklet mange prisvinnende mobile enheter og 

innovative teknologier. Alt hva vi foretar oss tar utgangspunkt i mennesket, og HTC presser gjerne de 

designmessige og teknologiske grensene for å kunne gi våre kunder i hele verden, innovative og 

personlige opplevelser. HTC produkter omfatter smartphones med HTC Sense™, som er et grafisk 

brukergrensesnitt med flere lag, som gir en fremragende brukeropplevelse. HTC er notert på Taiwan 

Stock Exchange (TWSE: 2498). Ytterligere opplysninger finnes på 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.  


