BELLPERRE, BELLPERRE Unique’i piyasaya sürüyor.
En yeni Iphone 8'e dayanan yeni lüks telefon konsepti
BASIN GÖRÜNTÜLERİ: buraya tıklayın
Amsterdam, NL - Ekim 2017 - Tüm akıllı telefonlar aynı görünüyor ve milyonlarca adet
üretilmektedirler. Ayrıca akıllı telefonlar gittikçe artan bir kırılganlık göstermektedir. Şimdi, türünün
tek örneği olan, dayanıklı akıllı telefonunuzu toplayabilirsiniz: BELLPERRE Unique. Lüks telefon
markası olan BELLPERRE, dayanıklılığı, teknik performansı ve Avrupa savoir faire'yı mükemmel
dengeleyen zarif bir lüks telefonu ortaya çıkarıyor: lüks teknoloji dünyasındaki son moda aksesuar.
SERTLİK VE İNCELİK BİR ARADA
BELLPERRE UNIQUE, telefonu kazara düşmelere ve çarpmalara karşı korumak adına mükemmel bir
şok direnci sunar. Çerçeve, şok emici iç kısım ile iyi bir şekilde harmanlanmış cerrahi çelik ile
işlenmiştir. Endüstriyel tokluk hassas saat yapımı ve üst düzey deri işlemede olduğu gibi lüks
inceltme ile birleştirilmiştir.
ULTRA İNCE
Saf detaylandırma ve hassas işçilik garantisi, ekran seviyesinde 8.4mm'lik ultra ince bir gövde ile
sonuçlanır. Cerrahi çelik çerçeve, kusursuz yüzeyi tamamlamak için tamamen ayna ile parlatılır.
ALTIN, SİYAH, ÇELİK ASLA PASLANMAYACAK
BELLPERRE, en nemli iklimlerde bile çelik, siyah ve altın çerçevenin hiçbir zaman paslanmayacağını
garanti eder. Çerçeve standart alüminyum, bakır ve pirinç çerçevelerden çok daha dayanıklıdır ve
asla parlaklığını kaybetmeyecektir.
HİÇ OLMADIĞI KADAR ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR
www.bellperre.com'un ziyaretçileri, benzersiz akıllı telefonlarını tasarlayabilir ve sipariş verebilirler.
Müşteriler, 100'den fazla deri seçeneği (dana, kertenkele, köpekbalığı ve herhangi bir renkte timsah
gibi) ve farklı deri kompozisyonları seçebilir. Deri koleksiyonu, Avrupa'nın en iyi tedarikçilerinden
seçilmiştir ve en iyilerinden biridir. Çerçeve parçaları, vidaların rengine kadar, cilalı çelik, fırçalanmış
çelik, siyah çelik, roz altın ve sarı altın olarak mevcuttur. Black Calf ile mütevazı bir stil için Black
Steel'i seçerseniz, daha çarpıcı bir ortam için Racing Green Timsah ve Roz altını seçerseniz de,
BELLPERRE bunu gerçekleştirebilir.
LÜKS HEDİYE
İçi deri ile işlenmiş parlak, lüks ahşap kutu badem ağaçından el ile yapılmıştır ve güzel dokusuna
göre övgü kazanmıştır. mesajınızı telefonunuzda ultra ınce bır gravür mesajı ile BELLPERRE
UNIQUE'i kişisel yada toplu hedıye ıçın daha da uygun hale getirebilirsiniz.
HOLLANDA’DA TASARLANDI, MÜHENDİSLİĞİ YAPILDI VE ÜRETİLDİ.
eskızden tamamlanmış kreasyonlara: BELLPERRE tasarımlarının ve mühendisliklerinin tamamen
evde gerçekleştirilmesinden memnundur. Ayrıca her BELLPERRE telefonu, Hollanda'daki
Amsterdam atölyemizde elle hazırlanmıştır. Araştırma, tasarım ve mühendislik, cep telefonları ve
geleneksel lüks eşya endüstrisinden olan sanatçılar tarafından yapılıyor. Bu yaklaşım,
BELLPERRE'nin yeni yapıları ve malzemeleri keşfetmesini temin ediyor.
UYGUN FİYATLI LÜKS
BELLPERRE UNIQUE, diğer lüks telefon markalarının tekliflerine kıyasla daha geniş kitleyi karşılayan

bir fiyat oranına sahiptir. BELLPERRE UNIQUE fiyatı 1600 € 'dan (en son Iphone 8'e göre) başlar.
Ayrıca, iPhone 6, 7 veya 8'e sahibi olan müşteriler için daha düşük fiyatlar mevcut.
BELLPERRE HAKKINDA
2005 yılında kurulan BELLPERRE, zamansız Avrupa tasarımını ve moda yaşam tarzını yansıtan cep
telefonlarını tasarlamak üzere faaliyet göstermeye başladı. BELLPERRE, her telefonu sadece müşteri
talimatları doğrultusunda üreten tek lüks telefon üreticisidir. Amacımız minimalist ve güzel
başyapıtlar tasarlamaktır. Kitlesel üretim evlerinin domine ettiği bir pazarda, BELLPERRE kendine
özgü Avrupa tasarımına, sınırsız özelleştirme programına ve kullanılan en iyi malzemelere dikkat
çeken ürünler sunarak kendini ayırıyor. BELLPERRE, lüks telefonların mühendisliği konusundaki
geniş tecrübesiyle üçüncü partiler için bir tasarım ve mühendislik stüdyosu olarak da faaliyet
göstermektedir.
https://www.facebook.com/bellperre
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