MWC 2014

Huawei presenterar två nya surfplattor och
företagets första digitala armband
Stockholm, Sverige 23 februari 2014: Under första dagen av Mobile World Congress 2014
(MWC) i Barcelona presenterades en rad nya produkter från Huawei. Två nya tillskott till den
befintliga MediaPad-serien samt företagets första digitala armband var några av nyheterna som
visades upp:"
"Våra nya MediaPads, tillsammans med det digitala armbandet TalkBand B1, levererar vad dagens
moderna liv handlar om; hälsa, nöjen, närhet till familj och vänner och jobb - viktiga delar som ska
fungera ihop, säger Richard Yu, verkställande direktör, Huawei Consumer Business Group.
MediaPad M1
Huawei MediaPad M1 är ett allsidigt underhållningssystem med en 8-tums 800 x 1280
multi-touchskärm, Huaweis egna SWS-teknik, dubbla framåtvända högtalare samt dubbla
mikrofoner för bättre ljudkvalitet och stereoeffekt. M1 drivs av en 1.6 GHz quad-core processor och
ett starkt 4800 mAh batteri som ger upp till 8 timmars videouppspelning på en enda laddning.
Med en vikt på endast 329 g och 7.9 mm tunn är Huawei MediaPad M1 speciellt lämpad för den som
befinner sig på resande fot. En XMP-kamera på framsidan och en XMP-kamera på baksidan ger
användaren möjlighet att dokumentera och dela med sig av sina upplevelser. Den LTE
Cat4-anpassade enheten erbjuder dessutom stabil och snabb uppkoppling.

MediaPad X1
Huawei MediaPad X1 kombinerar funktionaliteten hos en smartphone och tablet med anslutningen
från 4G LTE och ger användaren en mer allsidig upplevelse. MediaPad X1 har ett aluminiumhölje
utformat i ett stycke och mäter endast 7.18 mm. Den 7-tums 1200 x 1920 10–punkts
touchskärmen ger en otroligt skarp och dynamisk visuell upplevelse samtidigt som en adaptiv
ljuskontrollsteknik (content adaptive brightness control/CABC) och 515-nits ljusstyrka förbättrar
bildkvaliten i direkt solljus.
MediaPad X1 drivs av Kirin 910 1.6 GHz quad-core-processor och körs på Android 4.2 Jelly Bean. Det
generösa 5000 mAh batteriet erbjuder upp till 5 dagars användning och upp till 21 dagar av stand
by-tid samt gör det möjligt att ladda andra externa enheter.
MediaPad X1 har en avancerad 13MP Sony Exmor R BSI bakåtvänd kamera med en 5P-lins samt en
panorama- och IMAGESmart-funktion. Kameran på framsidan har en 4P-lins, en
förhandsgranskningsfunktion, automatisk ansiktsförbättring samt en röststyrd fotoavlösare för den
perfekta "selfien".

TalkBand B1
Huawei TalkBand B1 är ett digitalt armband som gör det möjligt för användaren att för statistik över
det dagliga livet. Talkband B1 erbjuder även en samtalsfunktion och med de medföljande Bluetooth
4.1-hörlurarna erbjuds upp till sju timmars samtal. Det digitala armbandet inkluderar även en
1.4-tums OLED-skärm och har stöd för både Android 2.3- och iOS 5.0-kompatibla enheter, och
synkar enkelt via NFC.
TalkBand B1 registrerar automatsikt och trådlöst användarens aktiviteter i form av tid, distans, antal
förbrända kalorier samt eventuella framsteg och vilka åtgärder som vidtagits för att nå dit. Den
registrerar även användarens sömnvanor så som varaktighet och kvalitet på sömn samt fungerar
som att alarm när det är dags att vakna. Med en vikt på endast 26 g, 14.6 mm tunn och en böjd
design passar TalkBand B1 perfekt runt handleden. Tack vare den inbyggda 90 mAh batteriet kan
armbandet användas i upp till sex dagar utan att behöva laddas.

Tillgänglighet
Samtliga produkter kommer finnas tillgängliga på marknaden från och med mars 2014. Läs mer om
Huawei MediaPad X1, MediaPad M1 och TalkBand B1 här.
För mer information, högupplösta bilder och/eller produkttest vänligen kontakta:
Johanna Nytomt, Spotlight PR
Email: johanna.nytomt@spotlightpr.se
Telefon: 070 49 49 800
Följ oss på
Facebook: www.facebook.com/HuaweiDeviceSverige
Twitter: www.twitter.com/HuaweiSverige
YouTube: http://www.youtube.com/user/HuaweiDeviceCo
Hemsida: www.huawei.com och www.huaweidevice.com
Om Huawei
Huawei är en ledande global leverantör inom IT och kommunikationsteknologi. Genom att utveckla attraktiva
lösningar, tjänster och produkter skapar vi maximalt värde för teleoperatörer, företag och konsumenter. Med
utgångspunkt i vårt engagemang för kundorienterad innovation och starka samarbeten erbjuder Huawei
helhetslösningar för nätverk och molnbaserade tjänster. Huawei utvecklar också konsumentelektronik som
mobiltelefoner, surfplattor och modem för mobilt bredband. Huaweis lösningar och produkter används i över
140 länder, till nytta för mer än en tredjedel av världens befolkning. Huawei etablerades i Norden år 2000 och
har idag nära 800 medarbetare inom forskning, utveckling och försäljning.

