
 

HTC LANCERER HTC DESIRE X:  KRAFTFULD YDEEVNE,  
FANTASTISK KAMERA OG SUVERÆN LYD 

 
En helt igennem underholdende, kraftfuld og social smartphone med fantastiske 

kamerafunktioner, hvor du bl.a kan tage fotos og optage video på samme tid, samt lave 
serieoptagelse, hvor du kan tage flere fotos af en hændelse med fart over feltet. 

 
BERLIN, TYSKLAND 30th August, 2012 — HTC, en global leder inden for mobil innovation 
og design, løftede i dag sløret for HTC Desire X, en prisvenlig smartphone, der leverer et 
fantastisk kamera, suveræn lydkvalitet og utrolig processorkraft og hastighed. Udover 
integration med HTC’s eksklusive Beats Audio ™, leverer denne enhed også en dual-core 
1GHz Qualcomm ® Snapdragon S4 ™processor og sociale funktioner, der gør dig istand til 
hele tiden at have kontakt til din omverden. 
 
"HTC Desire X er en udvidelse af dit sociale liv," siger Peter Frølund, adm. direktør, HTC 
Nordic. "Hvis du ønsker at nyde og dele højkvalitets multimedia, uanset hvor du er, kan du 
dette med Desire X. Den har ikke bare god lyd og ser godt ud, den giver dig også en super 
hurtig og meget personlig mobiloplevelse, til en rimelig pris. " 
 
Ikonisk design, kraftfuld ydeevne 
Designet er udformet til at kunne klare en udfordrende hverdag, mens det både slanke og 
kompakte kabinet er bevaret. Med HTC Sense og Android 4.0, er den enkeltes 
brugeroplevelse helt personlig. Med HTC Desire X’s imponerende 4-tommer super LCD 
WVGA skærm, med øget betragtningsvinkel, vil alt blive vist i levende farver og fantastisk 
klarhed. 
 
Fantasktisk kamera 
Perfekt til at indfange de gode øjeblikke og skyde fotos spontant. HTC Desire X’s 5 
megapixel kamera tager fantastiske foto, selv når lysforholdene ikke er optimale, takket 
være HTC ImageChip, en f/2.0 blænde, 28mm vidvinkel linse, BSI sensor, HDR-funktion 
samt automatisk justerbar flash. Når du indfanger et motiv, vil du heller aldrig mere være 
nødsaget til at vælge imellem at optage video eller tage billeder. Med VideoPic kan du gøre 
begge dele på samme tid. Desire X kan endda fange de mest flygtige øjeblikke takket være 
en superhurtig aktivering af kameraet. Hvad mere er, så kan du med serieoptagelse tage 
flere fotos af en hændelse med fart over feltet, det være sig fx et cykelfelt der suser forbi 
eller legende børn. 
 
Deling på den nemme måde 
Lagring og deling af fotos, videoer og filer er let med HTC Desire X. Med et enkelt tryk kan 
du straks dele indhold med dine venner og familie via e-mail, sms eller sociale netværk. 
Dropbox integrationen giver dig også 25 GB gratis online lagerplads i to år *  
 
Suveræn lyd 
HTC Desire X’s integrerede Beats Audio ™ giver dig en suværen lydoplevelse i studiokvalitet, 
ved at levere dyb bas og rigere, mere kraftfuld lyd. Med Beats by dr. Dre hovedtelefoner kan 
du også nyde en uovertruffen lydoplevelse takket være HTC Desire X specielt afstemte 
lydprofiler. Deruodver understøtter telefonen også High Definition trådløs lyd gennem 
Bluetooth®. 

 



 

 
Tilgængelighed 
HTC Desire X vil være tilgængelig i Danmark fra September 2012 
 
Billeder kan downloades fra følgende website: 
URL: http://www.htcmedia.net 
Username: htc 
Password: htcmedia 
 
Har du spørgsmål til fremsendte pressemeddelse eller ønsker du flere informationer fra 
HTC er du meget velkommen til at kontakte os.  
 
Pressekontakt: 
Mail: htcpr@htcnordic.com 
Tlf.: 53 57 44 56 

 
 
* Tilbuddet om 25 GB gratis lagerplads på Dropbox er til rådighed for dem, der tilmelder sig 
dette inden udgangen af 2013. Tilmeld dig via HTC Desire X. Dropbox leveres af tredjepart 
 
 

### 
 
Om HTC 
 HTC Corp. (HTC) blev grundlagt i 1997 og har siden udviklet mange prisvindende mobile 
enheder og innovative teknologier. Alt, hvad vi foretager os, tager udgangspunkt i rigtige 
mennesker, og HTC skubber gerne til de designmæssige og teknologiske grænser for at 
kunne give vores kunder i hele verden innovative og personlige oplevelser. HTC produkter 
omfatter smartphones og tablet-pc'er med HTC Sense™ , der er en flerlags grafisk 
brugergrænseflade, der giver en fremragende brugeroplevelse. HTC er noteret på Taiwan 

Stock Exchange (TWSE: 2498). Yderligere oplysninger findes på www.htc.com.  
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