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Budapest, 2012. július 6.  

Okostelefon ingyen? – majd ha piros hó esik!  

Hetven Vodafone Smart II androidos okostelefont osztott szét a szolgáltató párnacsatázó 

ügyfelei között 

A Vodafone Smart II Magyarország egyik legkedvezőbb árú, Android Gingerbread 2.3  

operációs rendszert futtató okostelefonja, amely árkategóriájában kimagasló 

teljesítményt nyújt a felhasználók számára. A készülék 832 MHz-es processzorral és 512 

MB RAM-mal bír, így az alkalmazások zavartalanul futnak rajta. Kijelzője 3,2 hüvelykes, a 

felbontása pedig 480x320 képpont. A LED-vakuval ellátott beépített fényképezőgép 3,2 

megapixeles, míg a navigációt A-GPS könnyíti meg. A mobilinternetezés természetesen 

mind Wi-Fi-vel, mind 3G HSDPA mobilhálózatokon keresztül lehetséges. 

 

A készülék előfizetéssel akár már 1 forintért, míg feltöltőkártyás konstrukcióban – 

vásárláskor történő 5 000 forint feltöltés esetén – már 19 990 forintért elvihető. A 

Vodafone Smart II ráadásul nemcsak az egyik legkedvezőbb árú, hanem a  legszínesebb 

okostelefon is a piacon. Az alapárnál mindössze négyezer forinttal többért a Glam, illetve 

a Spring csomagokban négy-négy, két részből álló különböző színű hátlapot kapnak a 

vásárlók (a Glam csomagban fekete, sötétkék, citromsárga és rózsaszín, illetve a Spring 

csomagban fehér, lila, narancssárga és almazöld színben) – így csomagonként összesen 

tizenhat színvariációt állíthatnak össze hangulatuk és ízlésük szerint. 

 

Az elkövetkező időszak várhatóan legnépszerűbb okostelefonjának bevezetését egy 

különleges eseménnyel ünnepelte meg a Vodafone. Azok között, akik részt vettek a 

budapesti Fashion Streeten, a Vodafone Smart Store előtt megtartott párnacsatán, 

hetven darab Vodafone Smart II készüléket sorsolt ki a szolgáltató. A rendezvény 

nemcsak a monumentális párnacsata és az ajándék okostelefonok miatt vonzott jelentős 

tömegeket, hanem az egész világon egyedülálló természeti jelenség, a piros hóesés is 

nagy figyelmet keltett. 

 

Richard Sherwood, a Vodafone lakossági üzletágának vezérigazgató-helyettese 

elmondta: „A Smart II jelenleg az egyik legfontosabb készülékünk, hiszen mindenki 

számára elérhetővé teszi az okostelefonos alkalmazások és a mobilinternet élményét. 

Mivel azt szerettük volna, hogy örömünkben jelenlegi és jövendőbeli előfizetőink is 

osztozzanak, ezért nemcsak hetven Vodafone Smart II-t ajándékoztunk az 

érdeklődőknek és érdekes programokat szerveztünk az ország legjobb okostelefonos 

szaküzlete, a Vodafone Smart Store elé, hanem még piros hóesést is varázsoltunk a 

fővárosba az év egyik legmelegebb napján.” 

 

 

RÉSZLETES SPECIFIKÁCIÓK 
Operációs rendszer Android 2.3 (Gingerbread) 

Processzor Broadcom 21552, 832 MHz 

Memória 512 MB RAM 

Tárhely 1 GB (alkalmazások számára 150 MB érhető el) 

Kijelző mérete 3,2 hüvelyk 

Kijelző felbontása 320 x 480 képpont 

Méretek 58 x 109 x 12,35mm 

Tömeg 120g 
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