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Stockholm (11 Juli, 2014)  -

Nu är det dags för ASUS ZenFone att lanseras i Europa och startskottet sker i Sverige. ASUS ZenFone är en serie smartmobiler i storlekarna 4, 5 

och 6 tum med fokus på att erbjuda bra prestanda till ett lågt pris. Modellen som inleder den europeiska lanseringen är ASUS ZenFone 4, som 

finns i butik redan idag.

“Kombinationen av ASUS teknik och Intels pålitliga processor- och mobiltekniker ger en elegant, snabb och prisvärd smartphone. Vi är glada 
över att lansera den Intel-baserade ASUS ZenFone i Sverige”, säger Anders Huge, försäljningschef konsumentprodukter Intel Norden.

ASUS ZenFone 4 erbjuder en modern design med en skärm på 4 tum. Det är en Android-mobil med ASUS nya och egenutvecklade gränssnitt 

ZenUI (mer info nedan). På insidan döljer sig en Intel-processor med Hyper-Threading-teknik, vilket gör detta till en smartmobil som 

både är och känns betydligt kraftfullare än andra telefoner inom samma prissegment. Med två inbyggda kameror och ASUS egenutvecklade 

PixelMaster-teknik utlovas bra bilder med hjälp av både kvalitativa bildsensorer och smart mjukvara. ZenFone 4 väger endast 115g och 

finns tillgänglig i fyra färger – svart, vit, röd och blå.

ASUS Zenfone 4 säljs exklusivt genom 3 och finns tillgänglig i samtliga 3-butiker från och med idag. Som prisexempel ingår telefonen vid 

tecknande av abonnemanget 3Pott69 för 69 SEK/månad under 24 månader. Med kontantkort kostar telefonen 895 SEK.

ZENUI – EN SKRÄDDARSYDD ANDROIDUPPLEVELSE FÖR ALLAA
ZenUI är ASUS egenutvecklade och förbättrade Androidgränssnitt som innehåller över 1 000 mjukvaruförbättringar, däribland snygga 

teman med matchande och nydesignade ikoner. ZenUI har noggrant utformats för att hjälpa användare att få ut det bästa av ZenFone 4:s 

funktioner. Två exempel på detta är ”What’s Next” och ”Do It Later”.

”What’s Next” är en inbyggd applikation i ZenUI som underlättar användarnas vardag genom att påminna om kommande händelser, vänners 

födelsedagar, väderförändringar såväl som att ringa och meddela chefen om man blir försenad till mötet.

”Do It Later” är ZenUI’s egna att-göra-lista, helt integrerat i Android. Det innebär att man inte bara kan lägga till uppgifter i applikationen, 

likt en vanlig att-göra-lista, utan uppgifter läggs till automatiskt vid exempelvis ett avvisat samtal från en viktig person. Do It Later lägger 

till en påminnelse om att kontakta denna person vid ett senare tillfälle. Det går även att lägga till påminnelser för att läsa webbsidor, se 

Youtube-klipp och fortsätta på ett e-mail vid ett senare tillfälle. Allt direkt från webb-, Youtube- och e-mailapplikationen. När du sedan 

klickar på att slutföra en uppgift, tas du tillbaka till applikationen du arbetade i, precis där du tidigare avslutade.
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Terms and Conditions:
1  Specifications, content and product availability are all subject to change without notice and may differ from country to country. Actual performance may vary depending on applications, usage, environment and other factors.

Specifikationer1

Modell ASUS ZenFone 4 (A400)

Processor Intel® Atom™ Processor Z2520 (1.2 GHz)

Operativsystem  Android 4.3 (uppdateras inom kort till 4.4 KitKat)

Skärm 4” 800x480 (WVGA), TN, Gorilla Glass 3, 233PPI

Kamera Bak: 5MP Fram: 0.3MP

Lagring 8GB, 5GB ASUS Webstorage gratis utan tidsbegränsning

RAM-minne 1GB LPDDR2 RAM

MicroSD Upp till 64GB (Class 10)

Modem Intel® XMM™ 6360

Anslutningar
WLAN 802.11 b/g/n 

Bluetooth V4.0+EDR +A2DP
Micro-SIM

Nätverksstandard

UMTS/WCDMA
HSPA+ UL:5.76 Mbps/DL:42 Mbps

DC-HSPA+ UL:5.76 Mbps/DL:42 Mbps
3G :

UMTS :
850/900/1900/2100

2G :
EDGE/GPRS/GSM : 850/900/1800/1900

Navigation GPS, GLONASS & AGPS

Video

Videouppspelning: 
MPEG4 upp till 1080p

Videoinspelning : 
MPEG4 upp till 1080p @30fps, 720p @ 30fps

H.264 1080p Video Encode & Decode @ 30fps
Ogg
3GP

Ljud MP3/3GP/AAC/AAC+

Meddelanden SMS/MMS

E-mail Google Mail/Exchange/POP3/IMAP4

Sensor Proximity/ Rörelsesensor

Batteri 1600 mAh Lithium

Standbytid 192 timmar

Taltid 10,1 timmar

Mått 124,42 x 61,44 x 11,5 mm (L x B x H)

Vikt 115g (med batteri)

Färger Svart / Vit / Blå / Röd
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