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Samsung Nexus S fås nu hos 3  
 

Nu lancerer 3 markedets allerførste smartphone med Android 2.3 Gingerbread - det nye opera-

tivsystem, som alle snakker om. Allerede fra i dag kan du købe Samsung Nexus S på 3.dk og i 

alle vores butikker landet over. 
 

 

Anmelderne er begejstrede for Samsung Nexus S, der beskrives som en Android-smartphone i verdensklasse. 

Samsung Nexus S er ikke alene lynhurtig og har en kæmpestor 4” AMOLED skærm, men er også fantastisk 

brugervenlig og nem at betjene. Så vil du være på forkant med både hardware og software, så er Samsung Ne-

xus S lige noget for dig. Den har alt, hvad du behøver - og mere til.  

 

”Vi elsker Smartphones hos 3, fordi vores netværk er genialt til smartphones. Vores mobile datanetværk er ad-

skillige gange blevet kåret som Danmark bedste. Derfor glæder det os meget til at lancere Samsung Nexus S 

med Android 2.3 på det gode netværk, som den virkelig fortjener,” siger Mikkel Torsting, VP Consumer Sales & 

Marketing hos 3. 

 

Den hidtil hurtigste version af Android-platformen får premiere med Samsung Nexus S. I Android 2.3 med kæle-

navnet ”Gingerbread”, er der skruet op for brugeroplevelsen og ned for strømforbruget. Du får super hurtigt 

internet-browsing med hastigheder op til 7,2 Mbit/s, og en processor på 1 Ghz, som gør at up- og download af 

sider og internetfiler aldrig har været hurtigere.  

 

Samsung Nexus S har 16 GB hukommelse, som giver masser af plads til dine billeder, film og musik. Og med 

mailsupport er det nemt at synkronisere dine kontakter og e-mails med din pc og omvendt. Endvidere får du 

adgang til over 200.000 underholdende applikationer på Android Market. 

 

Samsung Nexus S kan bestilles på 3.dk og i alle 3Butikker landet over fra i dag. Den fås til 699 kr. med 200 kr. i 

tillæg med abonnementet 3iDeal. Den samlede minimumspris over seks måneder er 4.542kr. 

 

Bestil Samsung Nexus S på: www.3.dk/samsung-nexus-s 

 

 

For yderligere information: 

Knud Løkke Rasmussen, Kommunikationschef, e-mail: knud.lokkerasmussen@3.dk, mobil: 31 200 900 

 
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 LTE-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 Dan-

mark, 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 Austra-

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


