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HTC Sensation fås nu hos 3 
 

3 lancerer nu HTC Sensation - det nyeste bud fra HTC’s på en smartphone i absolut topklasse. 

HTC Sensation er en high-end smartphone med fokus på suveræn AV-underholdning. Fra i dag 

kan HTC Sensation købes på 3.dk og i 3’s butikker landet over. 

 

 

Med HTC Senstation bliver det en ren fornøjelse at holde kontakten til omverdenen. HTC Sensation er ikke bare 

en designmæssig lækkerbisken, den giver dig også mulighed for at slå dig løs som både mesterfotograf og filmin-

struktør.  

Lad andre se din verden  

Allerede skærmen skiller sig markant ud med én af de højeste opløsninger på markedet. I kombination med et 8 

megapixel kamera, som bl.a. kan skyde video i HD-kvalitet, bliver du i stand til at forevige livets uforglemmelige 

øjeblikke i den højeste kvalitet. Ønsker du at dele disse øjeblikke, kan du let gøre det på din fladskærm enten via 

DLNA-streaming eller ved at printe dem via en Wi-Fi-printer. 

HTC Sensation er udstyret med styresystemet Android 2.3 Gingerbread, der i samspil med brugergrænsefladen, 

HTC Sense, og den hurtig dualcore-processor sikrer dig den bedst tænkelige brugeroplevelse – hvor det er nemt 

og hurtigt at navigere rundt blandt mobilens mange funktioner.  

”Vores datanetværk er som skabt til smartphones og er adskillige gange kåret som Danmark bedste. Den position 

fastholder vi gennem fortsat udbygning og opgradering. Og det passer særdeles godt til HTC’s stærke sortiment 

af Smartphones. Derfor er vi glade for at kunne lancere HTC Sensation med Android 2.3,” siger Mikkel Torsting, 

VP Consumer Sales & Marketing hos 3. 

 

HTC Sensation kan bestilles på 3.dk og i alle 3Butikker landet over fra i dag. Den fås til 499 kr. med 200 kr. i 

tillæg med abonnementet 3Max. Den samlede minimumspris over seks måneder er 4.342 kr. 

 

Bestil HTC Sensation på: 3.dk/htc-sensation 

 

For yderligere information: 

Mette Christiansen, kommunikationskonsulent, 3 Danmark, e-mail: mette.christiansen@3.dk, mobil: 31 200 883. 

 

Du kan altid kontakte den vagthavende kommunikationskonsulent i 3’s kommunikationsafdeling på mobil 31 200 

202.  

 
Om 3: 

3 tilbyder danskerne mobiltelefoni og mobilt bredbånd på Danmarks bedste mobile datanetværk. I 2001 vandt 3 en 3G-licens og 

i 2010 en LTE-licens. Med kombinationen af 3’s eksisterende prisvindende 3G-netværk og det nye LTE-netværk, vil 3 også i 

fremtiden levere Danmarks bedste mobile datanetværk. 3 i Danmark er en del af Hi3G Access, som har mobillicenser i Dan-

mark, Sverige og Norge og ejes af Hutchison Whampoa Ltd. (60 pct.) og Investor AB (40 pct.). Begge ejere har global industriel 

og teknologisk erfaring. 3 samarbejder desuden med selskaber i Hutchison Whampoa-gruppen, som har 3G-licenser i Australi-
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en, Østrig, Hongkong, Macau, Irland, Israel, Italien og Storbritannien. Du kan besøge 3 på www.3.dk. 


