
HTC INTRODUCERAR HTC ONE X+  
HTC:S BÄSTA SMARTPHONE HAR BLIVIT ÄNNU BÄTTRE  

 
HTC presenterar också att det är en uppgradering av SenseTM 4+ med Android Jelly Bean 

på väg till HTC One X och HTC One S.  
 

TAIPEI - 2 oktober, 2012 - HTC, en global ledare inom mobil innovation och design 
presenterade idag HTC One X+, en uppdaterad version av den prisbelönta smartphonen 

HTC One X, som kör HTC SenseTM 4+ på AndroidTM Jelly Bean. HTC One X+ kombinerar 
ikonisk design med en fantastisk kamera och ger användaren en suverän ljudupplevelse, 

precis som den hittills One-serien gjort. Den har en fantastisk prestanda och är 
dessutom utrustad med en signifikant förbättrad batteritid och ökad intern lagring.  

 
"Vi tar HTC One X till en ny nivå med introduktionen av den nya HTC One X+, säger Peter 

Frølund, Managing Director HTC Nordic. "Våra kunder kommer att uppleva en 
supersnabb surfning, en ännu mer fantastisk kamera och en ännu mer suverän 
ljudupplevelse med Beats Audio.” 

 
Bättre prestanda och större minne 
Med en 1,7 GHz quad-core NVIDIA® Tegra® 3 AP37-processor och 64 GB internt minne 
är HTC One X+ upp till 27% snabbare och ger mer kraft än HTC One X1, vilket gör HTC 

One X+ till den mest avancerade Android-smartphonen på marknaden. HTC One X+ är 
utvecklad till att vara blixtsnabb, vilket gör det möjligt att uppleva snabbare surfning, 

mer flyt i spelen, bättre grafik och snabbare nedladdning. Allt detta är lika smidigt när 
användaren är i farten.  

 
Bättre batteri  
Förutom ökad prestanda introducerar HTC One X+ en markant förbättrad batteritid 
med en 2100 mAh batteri som ger användarna upp till 37% mer samtalstid, surfning på 

nätet och att njuta av sin favoritmusik eller videor2.  
 
Foton, musik och filmer 

Genom att kombinera de fantastiska kamerafunktionerna från sin föregångare3 med en 
rad nya intelligenta funktioner, tack vare SenseTM 4+, är HTC One X+ designad till att 

leverera den mest fantastiska kameraupplevelse på en smartphone.  
 

Porträttbild 
Nu är det också möjligt att ta bättre porträttbilder med främre kameran. Genom det nya 

porträttläget, på den främre kameran, är det möjligt att ta bilder med hög kvalitet, 
eftersom kameran automatiskt jämnar till hudtonen för ett vackrare resultat.  

 
“Sightseeing”-läget 
“Sightseeing”-läget ger användaren försäkran om att alltid vara redo att fånga 
ögonblicket – vill du använda kameran, men skärmen är låst, kan du med ett enkelt tryck 

på on/off-knappen få direkt tillgång till kameran.  
 

                                                        
1 HTC One X+ (ej LTE) är upp till 27% snabbare än HTC One X (ej LTE). Källa: 

HTC interntest.   
2 HTC One X+ har upp till 37% mer samtalstid än HTC One X, motsvarar ca 4,7 

timmar mer samtalstid än HTC One X. Källa: HTC interntest.  
3 8MP-kamera med en f/2.0-bländare, bakgrundsbelyst (BSI) sensor, Video Pic, HDR och 

Seriebildtagning med ett enkelt tryck. Se mer på www.htcnews.se 



Dessutom läggs 2 nya vyer till i fotogalleriet; “Visa bilder och videoklipp” och “Gruppera 
dem efter hur och när de togs”.  

 
 

 
Musik med Beats AudioTM 
Exklusivt tillgänglig på HTC smartphones, Beats AudioTM ger suveränt ljud i 
studiokvalitet och levererar den mest fängslande ljudupplevelse med en förbättrad 

ljudprofil, uppslukande sång, detaljerad diskant till din musik, spel, filmer och videor.  
 

HTC Watch och Video-hub 
Med exklusiv tillgång till mängder av filmer via HTC Watch 2,0 kommer HTC One X+ 

appellera både till den ivriga filmfantasten som till den som bara tittar på film då och då.  
 

I kombination med introduktionen av video-hub, en ny funktion i SenseTM 4+, kommer 
du för första gången kunna samla all din videounderhållning på ett ställe.  
 

Enkel installation med “Kom Igång”  
En ny webbtjänst för HTC One X+, HTC ”Kom Igång”, guidar användaren mycket enkelt 

och säkert genom installationen och personaliseringsprocessen via en webbläsare på sin 
dator. Den är utformad för att säkerställa att användarna kommer igång och får ut det 

mest möjliga av sin nya HTC. Med en knapptyckning, återspeglas de inställningar och 
program som valts genom HTC ”Kom Igång”, på användarens smartphone.  

 
Besök start.htc.com för mer information. 

 
Tillgänglighet 
HTC One X+ kommer att finnas tillgänglig i Europa och Asien från oktober. Uppdatering 
till Android Jelly Bean med HTC SenseTM 4+ är planerad till att börja rulla ut till HTC 

One S och HTC One X från oktober. Tillgängligheten av HTC One X+ och Android Jelly 
Bean i Nordamerika kommer att meddelas separat av HTC inom en snar framtid.  
 

### 
 

HTC One X+ Specifications 
 

SIZE: 134.36 x 69.9 x 8.9mm  

WEIGHT: 135 grams with battery 
DISPLAY: 4.7 inch super LCD 2 touch screen, HD 720p resolution, with Gorilla® Glass 2 for 

greater durability. Optical lamination for superior sharpness & clarity plus reduced light 

reflection 
 

 
CPU SPEED 
• NVIDIA® Tegra® 3, 1.7 GHz quad-core 

 

 
PLATFORM 
• Android™ 4.1 (Jelly Bean) with HTC Sense 4+™ 

 



 
MEMORY 
• Total storage:  32GB & 64GB, available capacity variesi 

• RAM: 1GB 

 

 
NETWORKii 
• HSPA/WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz 

• GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 
 

  
SENSORS 
• Gyro sensor 

• G-Sensor 

• Digital compass 

• Proximity sensor 

• Ambient light sensor 

 

 
SOUND ENHANCEMENT 
• Studio-quality sound with Beats Audio™ built in 

• Enjoy bigger sound with exclusive built-in rear speaker amplifier 
 

 

 

 
CONNECTIVITY 
• 3.5 mm stereo audio jack 

• NFC capableiii 

• Compliant with Bluetooth 4.0 

• Bluetooth® with aptX™ enabled 

• Wi-Fi®: IEEE 802.11 a/b/g/n 

• DLNA® for wirelessly streaming media from the phone to a compatible TV or computer 

• micro-USB 2.0 (5-pin) port with mobile HD video link (MHL) for USB or HDMI connection 
(special cable required for HDMI connection) 

 

 
CAMERA 
• 8 megapixel camera with auto focus, LED flash, and BSI sensor 

• F2.0 aperture and 28mm lens 

• 1080p HD video recording 

• 1.6 megapixel front camera (720p for video recording) 

• Dedicated HTC ImageChip 

• VideoPic: Capture a 6 megapixel photo while shooting HD video at the same time 

• Continuous shooting: One-press continuous shooting captures up to 99 shots  



• Smart Flash: Five levels of flash automatically set by distance to subject 

• Sightseeing mode: Ensures that your camera is always ready for your next great shot  

• Video stabilisation: Removes shakiness for smooth, professional videos 

• Slow motion video capture and playback 
 

 
MULTIMEDIA 
Audio supported formats: 
• Playback: .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9) 

• Recording: .amr 
 

Video supported formats: 
• Playback: .3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9), .avi (MP4 ASP and MP3) 

• Recording: .mp4 
 

 
BATTERYiv 
• Embedded & rechargeable Li-ion Polymer battery 

• Capacity: 2100 mAh 
 
SIM 
• microSIM 

 
GPS 
• Internal GPS antenna  

 

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 other than Europe and Asia Pacific may be different, depending on the mobile operator and your location. 

Upload and download speeds also depend on the mobile operator.   
iii NFC availability depends on the mobile operator and your location. Please check with your mobile operator.  
iv  Battery times (talk time, standby time, and more) are subject to network and phone usage. 

 

 

Note: Specifications are subject to change without prior notice. 


