BELLPERRE ra mắt BELLPERRE Độc nhất
Mẫu điện thoại sang trọng dựa trên bản Iphone 8 mới nhất
Xem hình ảnh: nhấn vào đây
Amsterdam, Hà Lan – 27 tháng 10 năm 2017 – Tất cả điện thoại thông minh đều trông giống nhau
và được sản xuất hàng triệu cái. Điện thoại thông minh thiết kế mỏng cũng ngày càng tăng. Giờ đây
bạn có thể tự tạo riêng cho mình một chiếc điện thoại như thế, chiếc điện thoại thông minh bền
chắc: BELLPERRE Độc nhất. Chiếc điện thoại sang trọng mang nhãn hiệu BELLPERRE tinh tế xa hoa
cân bằng giữa độ bền chắc, chất lượng kĩ thuật và sự khéo léo chuẩn Châu Âu: phụ kiện thời trang
tuyệt vời nhất trong dòng công nghệ cao cấp.
DẺO DAI GẶP GỠ TINH TẾ
BELLPERRE ĐỘC NHẤT cung cấp khả năng chống sốc tuyệt vời nhằm bảo vệ điện thoại bạn khỏi
những va chạm và tác động bất ngờ. Khung máy được tăng cường bằng thép chống gỉ kết hợp
hoàn hảo với chống sốc bên trong. Độ dẻo công nghiệp kết hợp với sự tinh tế sang trọng tương tự
như chế tạo đồng hồ chuẩn xác và đồ da thủ công cao cấp.
Tinh tế trong từng chi tiết và đảm bảo sự khéo léo chính xác thân máy cực kì mỏng 8.4mm ở mức
màn hình. Khung thép chống gỉ hoàn toàn được đánh bóng bằng tay để hoàn thiện một cách hoàn
hảo
VÀNG, ĐEN, THÉP KHÔNG BAO GIỜ BỊ ĂN MÒN
BELLPERRE bảo đảm thép, khung máy đen và vàng sẽ không bao giờ bị ăn mòn, ngay cả trong điều
kiện thời tiết ẩm ướt nhất. Khung máy sẽ không bao giờ mất đi độ bóng và cực kì bền đối với
khung nhôm, đồng và đồng thau.
KHẢ NĂNG TÙY BIẾN KHÔNG GIỐNG VỚI BẤT KÌ AI
Khách hàng truy cập www.bellperre.com có thể thiết kế và đặt hàng chiếc điện thoại thông minh
ĐỘC NHẤT dành cho họ. Khách hàng có thể chọn từ 100+ lựa chọn khác (như da bê, thằn lằn, cá
mập và cá sấu với bất kì màu sắc nào) và các sản phẩm làm từ da khác. Bộ sưu tập da thuộc hàng
tốt nhất, được lựa chọn từ các nhà cung cấp tốt nhất của Châu Âu. Các bộ phận như khung máy,
màu sắc của ốc vít, các mẫu màu có sẵn như thép bóng, thép chải, thép đen, vàng hồng và vàng
ròng. Dù cho bạn lựa chọn Thép đen với Bê Đen cho phong cách khiêm tốn, hoặc Cuộc đua cá sấu
xanh và Vàng hồng cho một phong cách ấn tượng hơn, BELLPERRE đều có thể làm điều đó.
QUÀ TẶNG SANG TRỌNG
Hộp gỗ cao cấp sang trọng với nội thất bên trong được làm bằng da, được chế tạo bằng tay và loại
gỗ hạnh nhân được chọn lựa cẩn thận, nhận được sự khen ngợi với kết cấu mượt mà. Bản khắc
cực tốt cho thông điệp của bạn trên điện thoại khiến cho BELLPERRE ĐỘC NHẤT càng thích hợp
hơn để làm quà tặng cho cá nhân hoặc cho công ty.
THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ SẢN XUẤT Ở HÀ LAN
Từ bản phác họa đến hoàn thành phẩm: BELLPERRE rất hài lòng khi việc thiết kế và chế tạo hoàn
toàn được thực hiện trong nhà. Thêm vào đó là mỗi chiếc điện thoại BELLPERRE đều được làm thủ
công tại nơi làm việc Amsterdam. Nghiên cứu, thiết kế và kĩ thuật được thực hiện bởi các nghệ sĩ
đến từ ngành điện thoại di động và ngành công nghiệp hàng hóa cao cấp truyền thống. Cách tiếp
cận này đảm bảo cho BELLPERRE phát minh ra các cấu trúc và khám phá ra thêm các nguồn tài

nguyên mới
HÀNG HIỆU CAO CẤP GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG
BELLPERRE ĐỘC NHẤT có mức giá đáp ứng được một lượng khán giả chân thành rộng hơn so với
các sản phẩm điện thoại sang trọng khác. Giá cho BELLPERRE ĐỘC NHẤT bắt đầu từ €1600 (dựa
trên mẫu Iphone 8 mới nhất). Cũng có mức giá giảm giá cho những khách hàng đã sở hữu Iphone
6, 7 hoặc 8.
VỀ BELLPERRE
BELLPERRE, được thành lập năm 2005, định hướng là thiết kế điện thoại di động phản ánh thiết kế
Châu Âu và cách sống thời thượng. BELLPERRE là nhà sản xuất điện thoại sang trọng duy nhất mà
mỗi chiếc điện thoại chỉ được làm ra sau khi có hướng dẫn của khách hàng. Mục đích của chúng tôi
là thiết kế nên một tuyệt tác tối giản và đẹp. Trong một thị trường bị chiếm ưu thế bởi các nhà sản
xuất hàng loạt, BELLPERRE tự tách mình bằng cách cung cấp các sản phẩm nổi bật với thiết kế Châu
Âu vượt thời gian, chương trình tùy biến không giới hạn và sử dụng các vật liệu tốt nhất. Nhận
được sự hỗ trợ với bề dày kinh nghiệm trong ngành kĩ thuật điện thoại sang trọng, BELLPERRE
cũng điều hành một xưởng thiết kế và kĩ thuật cho bên thứ ba.
https://www.facebook.com/bellperre
https://www.instagram.com/bellperre_official/
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