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3 lancerer prisvindende Sony Ericsson X10 mini 
 

Fra den 19. maj kan du forudbestille den lækre, kompakte designmobil, Sony Ericsson X10 mini på 3.dk. Sony 

Ericsson X10 mini løb med Red Dots produktdesignpris 2010, og kan nu blive din for kun 1 kr. med abonnemen-

tet 3iDeal.  

 

 
Det kommer ikke an på størrelsen men gørelsen, som det hedder. Og Sony Ericsson X10 mini er et levende ek-

sempel på dette.  Som navnet antyder, er Sony Ericsson X10 mini i familie med den populære Sony Ericsson X10. 

Udseendemæssigt er den blot mindre og i nyt, flot design.   

 

Sony Ericsson X10 mini er en kompakt designmobil, der har det hele. Både aGPS, 5 Megapixel kamera med bla. 

autofokus og ekstra lys til videooptagelse, TrackID og FM Radio. Og på trods af en skærmstørrelse på 2,6”, er 

brugeroplevelsen imponerende. Det skyldes b. la. den unikke, interaktive brugerinterface, 4 corner UI, der gør det 

nemt og enkelt at navigere rundt på den lille, fikse 3Mobil.  

 

Med Sony Ericsson X 10 Mini’s Timescape kan du samle al kommunikationen med dine venner i én applikation. Så 

kan du lettere holde styr på, hvad vennerne laver, eller hvor de befinder sig. Derudover giver Sony Ericsson X10 

mini dig adgang til det store Android Market med over 30.000 applikationer.  

 

Sony Ericsson X10 mini kan forudbestilles på 3.dk fra den 19. maj.  Den fås med sort front og to valgfri farver til 

bagsiden sort/pink eller hvid/lime. Prisen er 1 kr. med abonnementet 3iDeal. Den samlede minimumspris for seks 

måneder er 2.544 kr.  

 

Læs mere om Sony Ericsson X10 mini på 3.dk/X10mini. 

 

Billeder af Sony Ericsson X10 mini findes på 3.dk/billedarkiv. 

 

For yderligere information: 

Stine Green Paulsen, kommunikationschef, 3 Danmark, e-mail: stine.greenpaulsen@3.dk, mobil: 31 200 400. 

 
Om 3: 

3 er Danmarks 3G-mobilselskab og Internet Service Provider. 3 tilbyder attraktive og innovative tjenester inden for 3G-mobil-telefoni og 

mobilt bredbånd. 3 er brand for Hi3G Access, som har 3G-licens i Danmark, Sverige og Norge og ejes af Hutchison Whampoa Ltd. (60 pct.) 

og Investor AB (40 pct.). Begge har global industriel og teknologisk erfaring. 3 samarbejder også med virksomheder i Hutchison Wham-

poa-gruppen, som har 3G-licenser i Australien, Østrig, Hongkong, Macau, Irland, Israel, Italien og Storbritannien. Du kan besøge 3’s website 

på adressen: www.3.dk .  
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