
HTC ONE® LANSERES NÅ I MINI FORMAT 

 

De revolusjonerende funksjonene HTC BlinkFeed™, HTC Zoe™ og HTC BoomSound™ vil 

også være å finne på HTC’s nyeste modell, HTC One mini. 

  

OSLO, 18. juli 2013. HTC, en global leder innenfor mobil innovasjon og design, annonserer i 

dag HTC One mini – en mindre versjon av den prisvinnende HTC One, som allerede har blitt 

solgt i mer enn 180 land, og har med stor suksess gjort sin entré på det norske markedet. 

 

HTC One’s kritikerroste design har blitt skalert ned i en mindre versjon, og dette nye medlemet 

av One-serien kombinerer HTC BlinkFeed™, HTC Zoe™ og HTC BoomSound™ med en 

4,3” skjerm og en kraftig dual-core 1,4 GHz prosessor. HTC One mini lanseres med den siste 

tilgjengelige versjon av Android og HTC Sense
® 
5, og tilbyr dermed den perfekte kombinasjon 

av enestående design såvel som fantastisk yteevne. 

 

HTC One mini er ideell for forbrukere som vil ha det nyeste innen mobilteknologi, men i et 

format som passer godt i lommen. HTC’s nye smartphone bygger videre på HTC One’s 

suksess og bidrar dermed til HTC’s fortsatte status som innovatør innenfor sitt felt. Med HTC 

One’s verdensomspennende suksess, har HTC klart å øke deres globale brand awareness 

blant unge forbrukere til et imponerende nivå på 87%
1
. Antall forbrukere som forventer å eie 

en HTC i løpet av det neste halvår er også fordoblet
2
, som er et resultat av at HTC One blir 

anbefalt av 94% av dens eiere
3
. 

 

”Vi er utrolig stolte av å stå bak en av markedets mest kritikerroste smartphone noensinne, og 

med tilføyelsen av HTC One mini tilbyr vi forbrukerne verdens beste smartphone-serie,” uttaler 

Peter Frølund, Managing Director for HTC Nordic. ”HTC One mini står for alt som gjør HTC 

One til en suksess – bare på en mindre, men minst like iøyenfallende måte.” 

 

En smartphone du bare vil ha 

HTC One mini introduseres med en 4.3” HD 720p skjerm. Dessuten kan HTC One mini skryte 

av en ppi på 341, som gjør den til den beste smartphone i sin klasse, da bilder og videoer 
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fremstår levende og sylskarpe. HTC One mini fås i to forskjellige farger, en lekker sølv og en 

vakker sort, dens slanke unibody aluminium design, samt de avrundede kantene, får den til å 

ligge perfekt i hånden. 

 

HTC BoomSound™ 

Med fronthøyttalere i stereo og dedikerte forsterkere, revolusjonerte HTC One lydopplevelsen 

på smartphones, og HTC One mini gir deg den samme suverene lydopplevelsen. Dette vil 

gjøre det enda morsommere for deg og dine venner å bruke HTC One mini, uansett om dere 

lytter til musikk, ser video, eller spiller spill. Integrasjonen av lydprofilen Beats Audio™ sikrer 

suveren lyd, og takket være HTC Sense Voice™ sikres høy samtalekvalitet ved at lydstyrken i 

samtaler økes og bakgrunnsstøy reduseres. 

 

HTC BlinkFeed™ 

Som HTC One, tilbyr den nye HTC One mini også HTC BlinkFeed™, en unik opplevelse som 

gjør startskjermen til én livestream av relevant personlig informasjon, så som oppdateringer av 

sosiale medier, underholdning og nyheter, samt bilder. Derfor behøver man ikke lenger bla 

seg rundt mellom utallige applikasjoner og nettsider for å holde seg oppdatert, da alt er samlet 

på ett sted.  

 

HTC Ultrapixels kamera med HTC Zoe™  

Det revolusjonerende HTC Ultrapixels kamera med HTC Zoe™ redefinerer hvordan man 

fanger, gjenopplever og deler de mest verdifulle øyeblikkene. HTC Zoe™ gjør det mulig å ta 

høyoppløselige bilder som vekkes til live i 3-sekunders klipp, og tilbyr en rekke unike 

redigeringsverktøy direkte på HTC One mini. Alle bilder lagres automatisk i 30-sekunders 

videoklipp, og med ett enkelt klikk kan du gjenoppleve dine bilder og videoer tilsatt musikk, 

effekter og temaer. HTC One Mini lanseres med hele 12 temaer, så det blir enda morsommere 

å dele dine highlights med venner. 

 

For å gjøre denne innovative kameraopplevelsen mulig, har HTC utviklet et kamera med f/2.0 

blenderåpning og en banebrytende sensor med Ultrapixels, som slipper igjennom 300% mer 

lys enn tradisjonelle smartphonekameraer. Denne nye tilgangen gir forbløffende bilder ved lav 

belysning. Utover dette kan man også ta perfekte gruppebilder med HTC One minis 88° ultra-

vidvinkel frontkamera med 1080p.  

 



Tilgjengelighet 

HTC One mini vil være tilgjengelig i Norge innen utgangen av Q3 2013. For mer informasjon 

om HTC One mini, besøk www.htc.com 

 

Bilder kan downloades her: www.htcmedia.net    

Brukernavn: htc 

Passord: htcmedianet 

 

Om HTC  

HTC Corp. (HTC) ble grunnlagt i 1997, og har siden utviklet mange prisvinnende mobile 

enheter og innovative teknologier. Alt hva vi foretar oss tar utgangspunkt i mennesket, og HTC 

presser gjerne de designmessige og teknologiske grensene for å kunne gi våre kunder i hele 

verden, innovative og personlige opplevelser. HTC produkter omfatter smartphones og tablet-

pc'er med HTC Sense™, som er et grafisk brukergrensesnitt med flere lag, som gir en 

fremragende brukeropplevelse. HTC er notert på Taiwan Stock Exchange (TWSE: 2498). 

Ytterligere opplysninger finnes på www.htc.com.  

  



HTC One mini specifications 
 

SIZE: 132 x 63.2 x 9.25mm   

WEIGHT: 122g 

DISPLAY: 4.3 inch, HD 720p, 341PPI 

 

 
CPU SPEED 

• Qualcomm® Snapdragon™ 400, dual-core, 1.4GHz 

 

 
PLATFORM 

• Android™ 4.2.2 with HTC Sense™ 5 

• HTC BlinkFeed™ 

 
MEMORY

i
 

• Total storage:  16GB, available capacity varies 

• RAM: 1GB DDR2 

 

 
NETWORK

ii
 

 

2G/ 2.5G - GSM/GPRS/EDGE: 

850/900/1800/1900 MHz 

 

3G/ 3.5G - UMTS/ HSPA: 

EMEA: 900/1900/2100 MHz with HSDPA up to 42 Mbps 

Asia: 850/900/1900/2100 MHz with HSDPA up to 42 Mbps 

 

4G - LTE: 

EMEA: 800/1800/2600 MHz 

Asia: 900/1800/2100/2600 MHz 

 

SIM 

• micro SIM 

 

  
SENSORS 

• Gyro sensor 

• Accelerometer 

• Proximity sensor 

• Ambient light sensor 

 



 
CONNECTIVITY 

• 3.5 mm stereo audio jack 

• Bluetooth® 4.0 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 

• HTC Connect™ 

 

HTC BoomSound™ 

• Dual frontal stereo speakers with built-in amplifiers 

• Studio-quality sound with Beats Audio™ 

• Sense Voice 

 

 
CAMERA 

• HTC UltraPixel Camera 

• BSI sensor, Pixel size 2.0 µm, Sensor size 1/3" 

• Dedicated HTC ImageChip 2 

• F2.0 aperture and 28 mm lens 

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

• 1080p Full HD video recording with HDR Video 

• Front Camera: 1.6 MP with BSI sensor 

• Front Camera: 720p video recording 

• HTC Zoe™ with Sequence Shot, Always Smile and Object Removal 

• Gallery with Video Highlights and HTC Share 

• Continuous shooting and VideoPic 

• Slow motion video recording with variable speed 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 

 

LOCATION 

• Internal GPS antenna + GLONASS  

• Digital compass 

 

 
BATTERY

iii 

• Embedded rechargeable Li-polymer battery 

• Capacity: 1800 mAh 

• Talk time:  



Up to 13.27 hours for WCDMA 

Up to 20.72 hours for GSM 

• Standby time
iv

:  

Up to 692 hours for WCDMA 

Up to 500 hours for GSM 

 

AC ADAPTER 

• Voltage range/frequency: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz 

• DC output: 5 V and 1 A 

 

 

                                                           
i 2. Available storage is less due to phone software. Approximately 11 GB storage available for user content. Available storage is subject to change based on phone 

software updates and apps usage. 
 

ii Network bands in regions may be different, depending on the mobile operator and your location. Upload and download speeds also depend on the mobile operator.  

 

iii Battery times (talk time, standby time, and more) are subject to network and phone usage.  

 

iv  A Standby time specification  ("specification")  is an industry standard that is only intended to allow comparison of different mobile devices under the same 

circumstances.  Power consumption in a standby state is strongly dependent on factors including but not limited to network, settings, location, movement, signal 

strength and cell traffic .  Comparisons of different mobile devices using such a specification can therefore only be done in a controlled laboratory environment .  When 

using any mobile device in real life circumstances for which the mobile device is intended, the standby time could be considerably lower and will be strongly dependent 

on the factors as mentioned above.   
Note: Specifications are subject to change without prior notice.  

 


