BELLPERRE, BELLPERRE Unique’i bazara çıxardır.
Ən yeni Iphone 8'ə əsaslanan yeni lüks telefon konsepti
MƏTBUAT ŞƏKİLLƏRİ: buraya tıklayın
Amsterdam, NL - Oktyabr 2017 - Bütün ağıllı telefonlar eyni görünür və milyonlarca məhsul istehsal
olunur. Həmçinin ağıllı telefonlar getdikcə artan bir kövrəkliyə sahibdir. İndi, növünün tək örnəyi
olan, dözümlu ağıllı telefonunuzu toplaya bilərsiniz: BELLPERRE Unique. Lüks telefon markası olan
BELLPERRE, dözümlülüyü, texniki performansı və Avropa savoir faire'yı mükəmməl balanslaşdıran
zərif bir lüks telefonu ortaya çıxarır: lüks teknologiya dünyasındaki son moda aksesuar.
SERTLİK VƏ İNCəLİK BİR ARADA
BELLPERRE UNIQUE, telefonu qəza ilə düşüşlərə və zərbələrə qarşı qorumak adına mükəmməl bir
şok müqaviməti təmin edir. Çərçivə, şok sorucu iç qisim ilə yaxşı bir formada düzəldilərək cərrahi
pola ilə işlənmiştir. Sənayedə həssas saat emalı və üst səviyə dəri işləmədə olduğu kimi lüks
incəltmə ilə birləşdirilmiştir.
ÇOX İNCƏ
Saf detallandırma və həssas işçi zəmanəti, ekran səviyəsində 8.4mm'lik çox incə bir gövdə ilə
nəticələnir. Cərrahi polad çərçivə, qüsursuz üzü tamamlamaq üçün tamamilə ayna ilə parlatılır.
QIZILI, QARA, POLAD ƏSLA PASLANMAYACAQ
BELLPERRE, en rütubətli iqlimlərdə belə polad, qara və qızl çərçivənin heçvaxt paslanmayacağına
zəmanət verir. Çərçivə standart alüminium, mis və qalay çərçivələrdən çox daha dözümlüdür və
əsla parlaqlığını itirməyəcəkdir.
HEÇ OLMADIĞI QƏDƏR XÜSUSİLƏŞDİRİLƏ BİLƏR
www.bellperre.com'un ziyarətçiləri, unikal smartfonlarını dizayn edəbilər və sifariş verə bilərlər.
Müştərilər, 100'dən çox dəri seçimi (dana, kərtənkələ, köpək balığı və herhansı bir rəngdə timsah
kimi) və fərqli dəri kompozisiyalarını seçə bilərlər. Dəri kolleksiyası, Avropa'nın ən yaxşı
tədarükçülərindən seçilib və ən yaxşılarından biridir. Çərçivə parçaları, şurupların rənginə qədər
cilalanmış polad, fırçalanmış polad, qara polad, roz altın və sarı qızılı olarak mövcuddur. Qara Dana
ilə təvazökar bir stil üçün Qara Poaldı seçsəniz, daha cazibədar məqsədlər üçün Racing Green
Timsah və Roz qızılını seçsənizdə, BELLPERRE bunu gerçekleşdirə bilər.
LÜKS HƏDİYYƏ
içi dəri ilə işlənmiş çox parlaq lüks taxta qutu badam ağacından əl ilə düzəldilib və gözel quruluşuna
görə məşhurdur. Mesajınızı telefonunuzda çox incə bir oyma yerləşdirərək BELLPERRE Unique'i
hədiyyə etmək üçün daha da uyğun vəziyyətə gətirə bilərsiniz.
HOLLANDİYA’DA DİZAYN OLDUNDU, MÜHƏNDİSLİYİ İŞLƏNDİ VƏ İSTEHSAL OLUNDU.
Eskizdən tamamlanmış yaradılışa: BELLPERRE dizaynlarının və mühəndisliklərinin tamamilə evdə
həyata keçilirilməsindən məmnundur. Həmçinin hər bellperre telefonu, Hollandiya'daki Amsterdam
atölyemizdə əllə hazırlanmıştır. Araşdırma, dizayn və mühəndislik, cib telefonları və ənənəvi lüks
əşya sənayesindən olan sənətkarlar tərəfindən hazırlanır. Bu yanaşma, BELLPERRE'nin yeni
strukturları və materialları kəşf etməsini təmin edir.

UYĞUN MƏBLƏĞDƏ LÜKS
BELLPERRE UNIQUE, digər lüks telefon markalarının təklifləri ilə müqayisədə daha geniş kütləni
qarşılayan bir qiymətə sahibdir. BELLPERRE UNIQUE qiymətləri 1600 € 'dan (ən son Iphone 8'ə
görə) başlayır. Həmçinin, iPhone 6, 7 vəya 8'ə əvvəldən sahib olan müşterilər üçün daha aşağı
qiymətlər tətbiq olunur.
BELLPERRE HAQQINDA
2005-ci ildə qurulan BELLPERRE, zamansız AVROPA dizaynını və modalı yaşam tərzini əks ettirən
cib telefonlarını dizayn edən bir şirkət olaraq fəaliyyətə başladı. BELLPERRE, hər bir telefonu sadəcə
müştəri təlimatlarıma uyğun olaraq emal edən yeganə lüks telefon istehsalçısıdır. Məqsədimiz
minimalist və gözel şah əsərlər hazırlamaqdır. Dünyəvi istehsal evlərinin liderlik ettiyi bir bazarda,
BELLPERRE, özünə məxsus Avropa dizaynına, limitsiz xüsusiləşdirmə proqramına və istifadə olunan
ən yaxşı materiallara diqqət yönəldən məhsulları ilə özünə yer tapır. BELLPERRE, lüks telefonların
mühəndisliyi mövzusunda malik olduğu geniş təcrübəsi ilə üçüncü tərəflər üçün bir dizayn və
mühəndislik studiosu olaraq da fəaliyet gösterir.
https://www.facebook.com/bellperre
https://www.instagram.com/bellperre_official/
https://bellperre.com/configurator/configure/9555/
https://www.bellperre.com
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