BELLPERRE lança o BELLPERRE Unique.
Novo conceito de telemóvel de luxo baseado no mais recente Iphone 8
IMAGENS: carregue aqui
Amsterdão, NL – Outubro de 2017 – Todos os telemóveis parecem iguais, e são produzidos em
massa aos milhões. Os telemóveis apresentam uma fragilidade crescente. Agora tu podes
construir, o teu único, telemóvel durável: BELLPERRE Unique. A marca de telemóveis de luxo
BELLPERRE apresenta um requintado telemóvel de luxo que se encontra num balanço perfeito
entre durabilidade, performance técnica e savoir faire Europeu: o melhor acessório de tecnologia
de luxo.
TOUGHNESS MEETS REFINEMENT
The BELLPERRE UNIQUE offers excellent shock resistance to protect the phone from accidental
drops and impacts. The frame is reinforced with surgical steel that perfectly blends with the shockabsorbing interior. Industrial toughness is combined with luxury refinement similar to precision
watch making and high-end leather crafting.
ROBUSTEZ ENCONTRA REQUINTE
O BELLPERRE UNIQUE oferece uma excelente absorção a choques para proteger o seu telemóvel
de possíveis quedas e impactos. A moldura é reforçada com aço cirúrgico que se combina
perfeitamente com o interior com absorção a choques. Robustez industrial é combinada com
refinamento de luxo similar à produção de relógios e do artesanato de couro.
ULTRA FINO
Artesanato de detalhes puros e precisão resultam num corpo de 8.4mm ao nível do ecrã. O Aço
cirúrgico é inteiramente de aço polido espelhado à mão.
OURO, PRETO, AÇO NUNCA IRÁ OXIDAR
BELLPERRE garante que a moldura de aço, preto e de ouro nunca irá enferrujar, mesmo nos climas
mais húmidos. A moldura nunca perderá o brilho e é extremamente mais durável do que as
molduras em alumínio, cobre e latão.
CUSTOMIZÁVEL COMO NENHUM OUTRO
Visitantes do www.bellperre.com podem criar e encomendar o seu próprio e ÚNICO telemóvel. Os
clientes podem selecionar entre mais de 100 tipos de pele (como bezerro, lagarto, tubarão e
crocodilo em qualquer cor) e em diferentes composições de pele. A coleção de peles é a mais
antiga e melhor, selecionada dos melhores distribuidores Europeus. As partes da moldura, até à
cor dos parafusos, estão disponíveis em aço polido, aço escovado, aço preto, ouro rosa e
acabamento em ouro amarelo. Quer escolha Black Steel com Black Calf para um estilo modesto,
ou Racing Green Alligator e Rosé Gold para um ar mais marcante, a BELLPERRE consegue fazê-lo.
OFERTA DE LUXO
O brilho luxuoso da caixa de madeira com interior em pele, é feito è mão a partir de madeira
cuidadosamente selecionada, que é louvada pela sua fina textura. Uma gravação ultra fina no seu
telemóvel, torna o BELLPERRE UNIQUE(único) ainda mais próprio para prendas pessoais ou
empresariais.

CONCEBIDO, PROJETADO E CRIADO NA HOLANDA
Desde o desenho até à criação: BELLPERRE tem a satisfação dos seus produtos serem concebidos e
projetados internamente. Adicionalmente cada telemóvel BELLPERRE é criado artesanalmente na
nossa oficina em Amsterdão. Pesquisa, concepção e projeção é feita por artistas da indústria dos
telemóveis e de bens de luxo. Esta aproximação assegura que a BELLPERRE inventa novas
estruturas e explora novos materiais.
LUXO ACESSÍVEL
O BELLPERRE UNIQUE tem um preço mais acessível do que as outras marcas de telemóveis de
luxo. Os preços da BELLPERRE UNIQUE começa em 1600€ (baseado no Iphone 8). Também
disponível em preços reduzidos para quem já tenha o Iphone 6, 7 ou 8.
SOBRE BELLPERRE
BELLPERRE, fundada em 2005, foi criada para conceber telemóveis que refletem o design e o modo
de vida sofisticado e intemporal Europeu. A BELLPERRE é o único fabricante de telemóveis de luxo
que produz cada telemóvel de acordo com as especificações do cliente. O nosso objetivo é
conceber obras de arte minimalistas e bonitas. Num mercado dominado para a produção em
massa, a BELLPERRE separa-se de outras ofertas oferecendo produtos que se destacam com um
design intemporal Europeu, um programa de customização ilimitado e a utilização dos melhores
materiais. Suportada pela sua extensa experiência na projeção de telemóveis de luxo, a
BELLPERRE também serve de estúdio de conceção e projeção para terceiros.
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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