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3 tilbyder nu fjerde generations  
iPad og iPad mini 
 

Fra fredag den 30. november er 3’s sortiment udvidet med fjerde generations iPad og iPad mini 

med Wi-Fi og mobilt bredbånd 
 

 

Teleselskabet 3 tilbyder de to Apple-produkter sammen med abonnementerne 3Mobilt Bredbånd 1GB, 3Mobilt 

Bredbånd 10GB og 3Mobilt Bredbånd 40 GB, som fra start giver kunderne adgang til selskabets lynhurtige 3G-

netværk med hastigheder helt op til 32Mbit/s. Med næste software-opgradering fra Apple vil der desuden blive 

åbnet for endnu hurtigere adgang med 4G/LTE.  Den nye iPad kan købes med abonnement uden binding.  

 

Fjerde generations iPad har en fantastisk 9,7” Retina-skærm, Apple A6X-chip, FaceTime HD-kamera og super 

hurtig internetadgang. iPad mini er et helt nyt iPad design, som er 23 procent tyndere og 53 % lettere end tredje 

generations iPad. Den har 7,9” multi-touch display, FaceTime HD kamera og 5 megapixel iSight kamera, super 

hurtig internetadgang og en batterilevetid på helt op til 10 timer. Både fjerde generations iPad og iPad mini be-

nytter styresystemet iOS 6, som er verdens mest avancerede mobile styresystem med flere end 200 nye funktio-

naliteter.  

 

Både iPad og iPad mini sælges på 3.dk og i 3’s butikker landet over.  

 

For mere information om iPad og iPad mini, se www.3.dk/ipad 

 

For yderligere information (presse): 
Stine Green Paulsen, kommunikationschef, 3 Danmark, e-mail: stine.greenpaulsen@3.dk, mobil: 31 200 

400. 

 

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 4G LTE-licens. Med kombinationen af 3’s prisvindende 3G-netværk og det nye 4G LTE-netværk, leverer 3 Dan-

marks bedste mobile datanetværk. 3 i Danmark er en del af Hi3G Access, som har mobillicenser i Danmark, 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 Australien, Østrig, Hongkong, 

Macau, Irland, Israel, Italien og Storbritannien. Du kan besøge 3 på www.3.dk. 


