 BELLPERREيطلق BELLPERRE UNIQUE
فكرة هاتف فاخر جديد مبني على آخر إصدار آيفون 8
صور الصحافة :اضغط هنا
أمستردام ،هولندا ـ أكتوبر  2017ـ جميع الهواتف الذكية متشابهة ويتم إنتاجها بالمليين .كما أن الهواتف الذكية تعرف هشاشة
متزايدة مع مرور الزمن .أما اليوم ،يمكنك صنع هاتفك الذكي الدائم والفريد الخاص .BELLPERRE UNIQUE :تعلن
العلمة التجارية الهولندية  BELLPERREالخاصة بصناعة الهواتف الفاخرة عن هاتف فاخر يمزج بين المتانة والداء والداء
الفني واللباقة الوروبية :أفضل إضافة عصرية للتكنولوجيا الفاخرة.
المتانة والحكام
يقدم  BELLPERRE UNIQUEمقاومة ممتازة ضد الصدمات لحماية الهاتف من السقطات الغير مقصودة وآثارها .وقد تم
تعزيز الطار بفولذ صلب يمتزج بشكل رائع مع المنطقة الداخلية للهاتف الممتصة للصدمات .كما تم المزج بين الصلبة
الصناعية والحكام الفاخر الشبيه لذلك المتواجد في الساعات الدقيقة والمنتوجات الفاخرة المصنوعة يدويا.
نحيف جدا
تعطي التفاصيل الدقيقة والدقة الحرفية للهاتف لمسة مثالية وتركيب نحيف جدا يصل إلى  8.4ملم على مستوى الشاشة .كما أن
الطار الفولذي الصلب مصقول بالكامل باليد.
لن يتأكسد الطار الذهبي أو السود أو الصلب أبدا
يضمن لكم  BELLPERREعدم تأكسد الطار الذهبي أو السود أو الصلب أبدا ،حتى في المناخات الكثر رطوبة .لن يفقد
الطار بريقه أبدا وسيكون أكثر دواما من إطارات اللمنيوم والنحاس.
مخصص حسب الطلب ول مثيل له
يمكن لزوار  www.bellperre.comتصميم وطلب هاتفهم الذكي الفريد من نوعه .يمكن للعملء الختيار من بين أكثر من
 100نوع من الجلد )مثل العجل ،السحلية ،السمك ،القرش ،والتمساح وفي أي لون( والتراكيب الجلدية المختلفة .إننا نتوفر على
أرقى أنواع الجلود المختارة من أفضل الموردين في أوروبا .تتوفر أجزاء الطار ،وصول إلى ألوان المسامير ،في كل من الفولذ
المصقول والفولذ السود والفولذ الناعم وذهب روز والذهب الصفر .سواء اخترت الفولذ السود مع العجل السود كمظهر
متواضع ،أو اخترت التمساح الخضر وذهب روز من أجل مظهر أكثر وضوحا ،فإن  BELLPERREمستعد لتلبية كل
طلباتكم.
هدايا فاخرة
تم صنع العلبة الخشبية الفاخرة اللمعة بالجلد من الداخل يدويا من خشب اللوز المختار بعناية والمعروف بملمسه الناعم والنيق.
كما يمكننا نقش رسالتكم بدقة كبيرة على هاتف  BELLPERRE UNIQUEلجعله أكثر ملءمة وتقديمه كهدية للحباء.
مصمم ومصنوع في هولندا
يفخر  BELLPERREبصنع وتصميم وإنشاء هواتفه بالكامل ابتداء من الرسم الولي إلى الصقل النهائي في منشأته .كما يتم
صنع كل هاتف  BELLPERREيدويا في ورشة العمل المتواجدة في أمستردام ،هولندا .ويتم إجراء البحث والتصميم من قبل
فنانين في مجال صناعة الهواتف المحمولة والسلع التقليدية الفاخرة .حيث أن هذا النهج يضمن ابتكار  BELLPERREلهياكل
جديدة واستكشاف مواد جديدة.
فخامة بأسعار معقولة
يتميز هاتف  BELLPERRE UNIQUEبسعر مناسب لجمهور أوسع مقارنة بعروض الهواتف الفاخرة الخرى من مختلف
العلمات التجارية .يبدأ سعر  BELLPERRE UNIQUEمن  1600يورو )استنادا على أحدث آيفون  .(8ويتوفر أيضا
بسعر منخفض بالنسبة للعملء الذين يمتلكون إما جهاز آيفون  7 ،6أو .8
معلومات حول BELLPERRE
تم تأسيس  BELLPERREسنة  2005لتصميم الهواتف النقالة التي تعكس تصميم ونمط الحياة الوروبي الخالد.
 BELLPERREهو صم صنع الهواتف الفاخرة الوحيد الذي ينتج هواتفه بعد تلقي التعليمات من طرف العميل .هدفنا هو تصميم
تحف جميلة وذات حجم صغير .وفي سوق يهيمن عليه النتاج الضخم ،فإن  BELLPERREيقف وحيدا ليقدم لكم منتوجات
تبرز نفسها في التصميم الوروبي الخالد ،فضل عن برنامج تخصيص غير محدود ومواد راقية يتم استخدامها لنتاج الهواتف.
يعمل  BELLPERREأيضا كاستوديو خاص بالتصميم والتركيب للطراف الثالثة ،وذلك راجع للخبرة الواسعة في هذا المجال.
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