
 

 

Budapest, 2015. május 12.   

Új Vodafone készülékek a kínálatban 

Május elején a Vodafone három új saját márkás készülékkel bővítette, illetve bővíti kínálatát, a roppant 

népszerű Smart 4 Mini utódával, a Smart First-tel, valamint két 4G-képes készülékkel: már kapható 10 

inches Vodafone Tab Prime táblagéppel és várhatóan néhány nap múlva megjelenő 5 inches HD kijelzővel 

érkező Smart Prime-mal. 

Smart First  

Az újdonságok közül a legkisebb modell a belépőszintű Smart First, amely feltöltőkártyás konstrukcióban, 

egyszeri 3 000 Ft-os feltöltéssel már 12 990 Ft-ért megvásárolható. A kicsi, de okos okostelefon 4.4-es 

KitKat Androiddal, 4.0 inch-es, 400*800 pixeles felbontással érkezik. A 110 grammos telefon lelke a 1 

Gigahertzes két magos Mediatek MT6572M processzor. A Smart First  saját memóriája 4GB-os, de 

memóriakártyával 32GB-ig bővíthető.  

Smart Prime   

A Smart Prime  a Vodafone legolcsóbb, 4G-képes okostelefonja, amely NFC-képessége révén alkalmas a 

május elején elindított mobilfizetési szolgáltatás, a Vodafone Wallet igénybevételére is. A  Smart Prime 5.0-

ás, vagyis a legfrissebb Lollilop Androiddal és annak letisztult formavilágával kerül néhány nap múlva a 

boltokba.  

A Smart Prime akár 1 Ft-ért elvihető -  RED EU D, vagy Go+ D tarifával. A telefont feltöltőkártyával 36 990 Ft-

ért lehet megvásárolni.  

Az ezüst színben elérhető telefon 5 inches kijelzője a csúcskategóriát idéző HD felbontású 1280*720-as, 

vagyis kiválóan alkalmas multimédiás tartalmak, így például a Vodafone Red Mozi filmjeinek, vagy 

sorozatainak a nézésére. 

A 156 grammos telefon rendkívül gyors, köszönhetően a quad-core Qualcomm Snapdragon 1.2 Gigahertz-

es processzornak és az 1GB-os RAM-nak.  

Vodafone Tab Prime 

A Vodafone új 4G-képes táblagépe a havi 12GB adatkeretet biztosító MobilNet L csomaggal 1 forintért 

vásárolható meg, 8 490 forintos havidíjjal. 

A 406 grammos, nagyfelbontású – 1280*800 pixeles - Tab Prime szintén kiválóan alkalmas akár 

munkaeszköznek, akár multimédiás használatra. A tablet 4 magos Qualcomm Snapdragon 1.3 Gigahertz-

https://shop.vodafone.hu/lakossagi/telefon/vodafone_smart_first/feltoltokartyas#product_attributes/fekete/-1
https://shop.vodafone.hu/lakossagi/vodafone_tab_prime/elofizeteses#product_attributes/szurke/-1


es processzorral, Android 5.0-ás  operációs rendszerrel 4600 milliamperes akkumulátorral vásárolható 

meg. A táblagép belső memóriája 16GB-os, amit microSD kártyával akár további 32GB-vel lehet bővíteni.  

 

Letölthető képek a Vodafone újdonságokról. 
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A Vodafone-ról 
 

A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen, és 

további 55 partnerhálózattal rendelkezik, több mint 444 millió ügyfélnek szolgáltat szerte a világon. A Vodafone 

teljes körű mobil telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, beleértve a hang- és adatkommunikációt.  

A Vodafone Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi működését. A Vodafone 

Magyarország integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes és 

szélessávú adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók. 

  

 

 

 

 

https://picasaweb.google.com/vodafone70/VodafoneSmartFirstPrimeEsPrimeTab

