Budapest, 2014.08.27.

Xperia™ M2 Aqua – Szeptember második felétől a Vodafone kínálatában
Alig egy hónappal a londoni nemzetközi bemutató után, szeptember második felében már
megvásárolható lesz Magyarországon is a Sony vadonatúj, víz- és porálló telefonja, az Xperia M2
Aqua, a világ legmagasabb vízállósági szintjét (IP65/68)* elért okostelefonja.
A mobilszolgáltatók közül egyedüla Vodafone kínálatában két színben (fekete és réz) megjelenő készülék
a nagyon népszerű Xperia M2 víz- és porálló testvére. Az Xperia M2 Aqua a korlátlan belföldi hívást és SMSküldést biztosító Red előfizetéssel már 1 Ft-ért elérhető lesz, havi 3000 forintos készülékhavidíjjal. A
Vodafone portfóliójában megjelenő újabb exkluzív készülék ajánlat is jelzi, hogy a Vodafone egyedi, csak
nála elérhető ajánlatokkal is az ügyfelei kedvében akar járni, mondta Alexandre Froment-Curtil, a Vodafone
Magyarország Lakossági Szolgáltatások Üzletágért felelős vezérigazgató-helyettese.
Az Xperia M2 Aqua a Sony első olyan középkategóriás készüléke, amely megkapta a cég vízálló
technológiáját, amivel 1 méter mély vízben akár 30 perces működésre képes. A 8MP fényképezőgéppel és
a hozzá kifejlesztett kreatív alkalmazáscsomaggal csodálatos víz alatti és feletti fotókat lehet készíteni,
akár esőben, vagy vizes helyeken is.
A kiemelkedően nagy kapacitású 2300 mAh-s akkumulátorral ellátott, LTE képes telefon képernyője 4,8
inches qHD felbontású IPS panel, mely kedvező betekintési szögével az egykezes használathoz is
tökéletes. Az Xperia M2 Aqua Qualcomm® Snapdragon™ 400 processzorral, négy processzormagos, 1.2
GHz-es processzorral és 4.4-es KitKat Androiddal érkezik a boltokba.
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A Vodafone-ról
A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen és
további 52 partnerhálózattal rendelkezik, több mint 436 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.
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IP65 és IP68 szabványoknak megfelelően, az Xperia M2 Aqua védett a behatoló por ellen és vízálló.
Feltéve, hogy minden csatlakozó és borító zárva van, a készülék (i) Kisnyomású vízsugár ellen védett minden
irányból az IP65 szabványnak megfelelően; és/vagy (ii) 1,5 méter mélyen édesvízben tartható 30 percig az
IP68 szabványnak megfelelően. A telefonnal nem szabad repülni vagy mélyen lemerülni, mert ezek az IP65 és
IP68 besorolási körén túlmutatnak. Ezek be nem tartása a garancia elveszítését jelenti.
2
Az Xperia M2 Aqua okostelefon víz-és porálló (az IP65/68-as szabványnak megfelelően). A Strategy Analytics’
SpecTRAX service által jóváhagyott tulajdonságok: 2014. július 17. A Strategy Analytics további eredményei a
www.sonymobile.com/testresults honlapon olvashatóak.”

