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Nokia N8 kan nu forudbestilles hos 3
Om kort tid får 3 Nokias nye smartphone med Symbian^3 på hylden. Navnet er N8, og utålmodige sjæle
kan allerede nu sikre sig, at de bliver blandt de første i Danmark, som får Nokias nye eftertragtede smartphone mellem hænderne. hvis de skriver sig op på 3.dk.

Så er der godt nyt til alle Nokia-fans, for nu lancerer Nokia endelig den længe ventede N8, som er den
første mobil med Symbian^3, som er den nyeste udgave af Symbian-styresystemet..
Med Symbian^3 får man over 250 nye, sprøde funktioner, som fx HD-videoafspilning på et kompatibelt
bredformatsfjernsyn og hele tre startskærme, så man bedre kan strukturere sit online-liv. Derudover gør
den nye, visuelle taskmanager det nemt at multitaske og skifte mellem åbne apps.
Skærmen på Nokia N8 er en lækker 3,5” touch-skærm, der er super nem at betjene og giver fabelagtig
grafik. Herudover er mobilen naturligvis udstyret med Turbo 3G, som sikrer en hurtig forbindelse når man
skal på nettet eller hente apps.
Endvidere har N8 et genialt 12 megapixels kamera med blitz. som tager super flotte billeder og giver
mulighed for at optage video i HD-kvalitet. Og med hele 16 GB indbygget hukommelse er der masser af
plads til både fotos, video og musik.
Fra N8 er der naturligvis også adgang til Nokias OVI Store, som giver adgang til et væld af applikationer.
Nokia N8 kan forudbestilles på 3.dk fra i dag og kan købes i 3’s butikker fra 15. november. Den fås i Silver
og Dark Grey til 299 kr. med abonnementet 3iDeal. Den samlede minimumspris over seks måneder er
4.042 kr.
Forudbestil Nokia N8 på 3.dk/N8
For yderligere information:
Kommunikationschef, Knud Løkke Rasmussen, 3 Danmark, mobil 31 200 900, e-mail:
knud.lokkerasmussen@3.dk
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-licens. Med kombinationen af 3’s eksisterende prisvindende 3G-netværk og det nye 4G-netværk, vil 3 også i fremtiden
levere Danmarks bedste mobile datanetværk. 3 i Danmark er en del af Hi3G Access, som har mobillicenser i Danmark, Sverige og
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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.
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