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Nu er den første danske 4G-smartphone i
butikkerne

Den danske design- og mobilproducent Lumigon har nu lanceret sin 4G-
smartphone T2 HD. Lumigon T2 HD, der kører på styresystemet Android 4.4,
kombinerer et stilrent og robust dansk design med funktionelle detaljer og
kommer med en unik 1-årig glasgaranti. T2 HD bliver den første måned solgt
eksklusivt hos Telenor.

T2 HD er en smartphone, der kombinerer et simpelt og robust dansk design
med funktionelle detaljer som f.eks. en slidstærk stålramme, et vand- og
støvafvisende design og FrontFlash, der giver gode selfies selv i dårlig
belysning.

Telefonen kører på Android 4.4 og Lumigon har lagt sit eget skin henover,
som bidrager til et eksklusivt udtryk.

Ambitionen med T2 HD har været at skabe et produkt, der appellerer til den
æstetisk bevidste forbruger, der gerne ville skille sig ud, og samtidig ikke vil
gå på kompromis med funktionalitet, kvalitet og driftssikkerhed. Derfor
kommer telefonen også med en 1-årig glasgaranti.

T2 HD er netop landet i butikkerne og vil den første måned blive solgt
eksklusivt hos Telenor.

T2 HD kommer senere på året i en 24 karat guld-udgave.

Produktspecifikationer - T2 HD:

• Dansk design



• Rustfrit stål
• 1 års glasgaranti – glasset skiftes gratis, hvis det går i stykker

inden for de første 12 måneder
• Stereo højttalere med lydteknologi fra ICEpower®. ICEpower

udvikler high performance audio-løsninger for små kabinetter.
• Vand- og støvafvisende design – IP55-certificeret
• FrontFlash – verdensnyhed, der giver gode selfies selv i dårlig

belysning
• Action Key – aktiver valgfri funktion med et enkelt klik
• En stilfuld dock i stål og glas til opladning inkl. Behavior Control

– få telefonen til automatisk at gå på lydløs og slå
notifikationslys fra, når den stilles i docken.

• Inkl. strop til hals og håndled
• Styresystem: Android 4.4.
• Understøtter 4G/LTE, som giver maximal datahastighed
• Lagerkapacitet: 32 GB (findes i op til 128 GB)
• Forhandler: T2 HD forhandles eksklusivt hos Telenor den næste

måned. 
• Pris med abonnement:
• Fri+ 1GB: kr. 200,- v/24 mdr.
• Fri+ 5GB: kr. 180,- v/24 mdr.
• Fri+ 20GB: kr. 160,- v/24 mdr.
• Kontantpris u. abonnement: kr. 5499,-

For produktbilleder i høj opløsning, besøg Lumigons hjemmeside:
http://lumigon.com/press.html.

Telenor hjælper danskerne med at skabe gode forbindelser via mobil og
bredbånd. Vi er en del af en global virksomhed, som er et af Nordens største
teleselskaber og en af verdens største leverandører af mobiltelefoni. Telenor
er repræsenteret i 13 lande, og på verdensplan hjælper vi 208 millioner
kunder med at kommunikere. I Danmark er vi ca. 1500 medarbejdere, som
hver dag yder vores bedste for at gøre det enkelt og nemt for vores kunder at
kommunikere. Det er vigtigt for os, at Danmark bliver et førende
videnssamfund. Derfor investerer vi hvert år massivt i den danske
teleinfrastruktur. I Danmark er CBB Mobil og Canal Digital også en del af
Telenor-familien. Du kan læse mere om os på www.telenor.dk. 
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