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TELIO LANSERER BREDBÅNDSTELEFONI 2.0 
 
Hjemmetelefonen er ikke død. Den har bare blitt helt annerledes. Nå er den nye generasjonen på 
markedet, og den ligner svært lite på dagens utgaver.   

Bredbåndstelefoni er mer enn en erstatning for gammeldags fasttelefoni, sier konsernsjef Eirik Lunde i 
Telio. 

 
– Med Telio Touch tar vi hjemmetelefoni i en helt ny retning. Man får en unik telefon med 
langt bedre lyd og en rekke nyttige applikasjoner som hele familien vil benytte. Dette er mye 
mer enn bare rimelige telefonsamtaler, og man utnytter til fulle de mange fordelene 
bredbåndstelefoni har sammenlignet med dagens fasttelefon. 

 
Telio Touch kommer i en pakke som består av en innholdsrik basestasjon med en rekke nye og 
interessante bruksområder, og et vanlig trådløst håndsett. Enheten betjenes via en 7” stor 
berøringsskjerm. Bruken av Telio Touch er meget intuitiv, man trenger bare berøre ikonet for 
applikasjonen man ønsker å starte. Har man en samtale på basen kan den enkelt settes over til det 
trådløse håndsettet, og omvendt. 
 
Nyttige applikasjoner preger Telio Touch: Slå opp nummer eller tjenester via Gule Sider, sjekk været 
med Yr, se buss- og trikketider med Trafikanten, undersøk når favorittprogrammet sendes med TV 
Guiden eller se kinoprogram og filmtrailere på Filmweb. Inspirasjon til dagens middag får du med 
MatPrat, og ønsker du å lytte til nyheter og musikk kan du høre på nettradio eller streame musikk fra 
PC-en din.  
 
Du kan selvfølgelig også se videoer på YouTube, slå opp adresser med Google Maps og oppdatere 
familiens felles kalender med hvem som henter barna i barnehagen i morgen.  
 

- Telio Touch blir familiens kommunikasjons- og informasjonssentral. Med alle de nyttige 
applikasjonene som følger telefonen som kun er et ”touch unna”, i tillegg den fantastiske 
lydopplevelsen, og Telios attraktive abonnement og ringepriser, er den et naturlig valg for de 
fleste samtaler til og fra hjemmet, sier Lunde. 

 
Noen nøkkelfakta om Telio Touch: 
 Rask Intel© Atom prosessor 1.1 Ghz Silverthorne 
 7 ” Stor TFT LCD wide screen 24 bits fargeskjerm med 800x480 piksler (WVGA)  
 Toveis høyttalende telefon med HD-lyd i basestasjonen 
 Trådløst håndsett med HD-lyd  
 Fungerer både på kablet og via trådløst nettverk (802.11 b/g/n) 
 2GB lagringskapasitet 
 USB tilkobling 
 Innebygde høyttalere 
 Aux ut (minijack) for eksterne høyttalere 

 
Telio Touch koster kun 1495,- med abonnementet Telio Mini. For kun kroner 159 per måned kan du 
ringe for kroner 0,- per minutt i Norge og til over 30 andre land. 
 
Telio Touch er i salg nå. Mer informasjon om produktet og applikasjonene finnes på: 
http://www.telio.ch/no/privat/tjenester/teliotouch 
 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 
Eirik Lunde, CEO Telio Holding ASA, +47 480 96 964, eirik.lunde@telio.no 


