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HTC Desire kan nu bestilles hos 3    
 

Så kan HTC’s mest kraftfulde mobiltelefon nogensinde forudbestilles på 3.dk. HTC Desire har og kan det hele; det 

store display kombineret med mobilens avancerede ”motor” gør det til en leg både at surfe, hygge, og arbejde.  

Og så er den tilmed lækker både at se på og røre ved. 

 

 

I månedsvis har både potentielle og eksisterende kunder hos 3 begæret den længselsfuldt på afstand. Men nu er 

det slut med at sukke i uvished – HTC Desire kan nemlig forudbestilles på 3.dk fra i dag.    

 

HTC Desire er et lille, mobilt kraftværk, der er drevet af en 1 GHz Qualcomm Snapdragon processor. Processoren 

sikrer bl.a. superhurtig webbrowsing og multitasking fra app til app. Og med brugergrænsefladen HTC Sense er 

du sikret den bedst tænkelige brugervenlighed, når du navigerer rundt blandt mobilens mange funktioner. 

 

Derudover kan HTC Desire bl.a. friste med styresystemet Android 2,1, en imponerende 3’7” AMOLED touchscreen 

og et 5 megapixel kamera med autofokus, LED-blitz, ansigtsgenkendelse og geo-tagging.  Og så giver HTC Desire 

naturligvis adgang til et væld af fede og sjove applikationer i Android Market. 

 

HTC Desire kan forudbestilles på 3.dk fra i dag.  Den fås i sort til 499 kr. med abonnementet 3iDeal med telefontil-

læg på 200 kr. pr. måned i et halvt år. Den samlede minimumspris er 4.242 kr.  
 
Forudbestil HTC Desire på 3.dk/Desire. 
Billeder af HTC Desire findes på 3.dk/billedarkiv. 

 

 

For yderligere information: 

Stine Green Paulsen, kommunikationschef, 3 Danmark, e-mail: stine.greenpaulsen@3.dk, mobil: 31 200 400. 

 
Om 3: 

3 er Danmarks 3G-mobilselskab og Internet Service Provider. 3 tilbyder attraktive og innovative tjenester inden for 3G-mobil-telefoni og 

mobilt bredbånd. 3 er brand for Hi3G Access, som har 3G-licens i Danmark, Sverige og Norge og ejes af Hutchison Whampoa Ltd. (60 pct.) 

og Investor AB (40 pct.). Begge har global industriel og teknologisk erfaring. 3 samarbejder også med virksomheder i Hutchison Wham-

poa-gruppen, som har 3G-licenser i Australien, Østrig, Hongkong, Macau, Irland, Israel, Italien og Storbritannien. Du kan besøge 3’s website 

på adressen: www.3.dk .  
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