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Start för förhandsbokning av Xperia Arc och Xperia Play hos
Telenor
Idag, 11 mars, startar förhandsbokningen av Sony Ericssons nya Xperia-telefoner,
Xperia Arc och Xperia Play, på telenor.se.
Xperia Arc bygger bygger på Androids allra senaste operativsystem 2.3 Gingerbread, och
har dessutom en helt ny skärmteknik som annars används i Sonys tv-apparater. Den
avancerade skärmtekniken höjer surfupplevelsen för användaren och gör Arc till en komplett
multimedietelefon som kan ta kristallklara bilder och även spela in HD-video.
Xperia Play är Sony Ericssons supersnabba surfmobil som också bygger på Androids 2.3
Gingerbread. Telefonen har en processor på 1 GHz och är den första Playstation-certifierade
mobilen, vilket innebär att den fungerar som en spelkonsol med riktiga konsolknappar.
Kombinationen med bra grafik och högkvalitativt ljud gör Xperia Play till den ultimata
spelmobilen.
Xperia Arc och Xperia Play säljs med flera olika abonnemang som inkluderar surf,
exempelvis Telenor Surfa Bas för 279 kronor i månaden vid 24 månaders bindningstid.
Telenors kunder har surf som standard med alla smartphones.
För att förhandsboka Xperia Arc, www.telenor.se/xperiaarc
För att förhandsboka Xperia Play, klicka här: www.telenor.se/xperiaplay
Xperia Arc
• Operativsystem: Android 2.3 Gingerbread
• Pekskärm: 4.2 tum med Sony Mobile BRAVIA® Engine
• Snapdragon 1 GHz-processor
• Noise Shield: filtrerar bort omgivningsljuden
• Tillgång till tusentals appar på Android Market
• Kameria: 8.1 Megapixel med Exmor R™
• Minne: 16 GB
• HD-videoinspelning (720p)
Xperia Play
• Operativsystem: Android 2.3 Gingerbread
Journalister når Presstjänsten på 08-41 00 75 55 eller press@telenor.com
Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av
landets befolkning. I Telenor Sverige ingår även Bredbandsbolaget och Glocalnet. Tillsammans har de
över 2 miljoner abonnenter, en omsättning på 10 982 miljoner kronor (2009) och cirka 2100 anställda.
Läs mer på: www.telenor.se
Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och
media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har
koncernen även en 40-procentig ägarandel i VimpelCom Ltd. med mobilverksamhet på 10 marknader.
Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 184 miljoner abonnenter (Q2 2010),
en omsättning på 98 miljarder norska kronor (2009) och cirka 40 000 anställda. Telenor är noterat på
Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com
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Pekskärm: 4 tum med 16 miljoner färger
Snapdragon 1 GHz-processor
Grafikprocessor Adreno 205, optimerad för avancerade spel
8 GB micro-SD (medföljer), upp till 32 GB
Minne: 8GB

Journalister når Presstjänsten på 08-41 00 75 55 eller press@telenor.com
Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av
landets befolkning. I Telenor Sverige ingår även Bredbandsbolaget och Glocalnet. Tillsammans har de
över 2 miljoner abonnenter, en omsättning på 10 982 miljoner kronor (2009) och cirka 2100 anställda.
Läs mer på: www.telenor.se
Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och
media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har
koncernen även en 40-procentig ägarandel i VimpelCom Ltd. med mobilverksamhet på 10 marknader.
Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 184 miljoner abonnenter (Q2 2010),
en omsättning på 98 miljarder norska kronor (2009) och cirka 40 000 anställda. Telenor är noterat på
Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

