Tisková zpráva

ACCENT ulovil olympijského vítěze.
Tváří značky se stal Roman Šebrle
(Praha, 26. března) Na český trh s komunikačními technologiemi vstupuje nový hráč - ACCENT.
Výrobce kvalitních dostupných mobilních telefonů a tabletů navíc spojil síly s Romanem Šebrlem.
Bývalý olympijský vítěz, nyní moderátor a profesionální golfista, už také produkty ACCENT využívá
– a je nadmíru spokojený.
Čeští zákazníci si zatím mohou vybírat ze čtyř modelů
smartphonů a tabletů. Jejich skladba je zvolena tak,
aby byl si vybral každý. „Hlavním cílem pro značku
ACCENT je nabídnout kvalitní a přitom dostupný
telefon či tablet úplně všem. Troufám si říct, že
v poměru cena výkon jsou naše výrobky velice
zajímavé,“ říká zástupce značky ACCENT pro Českou
republiku Jakub Vaniš.
Zajímavá výbava za skvělou cenu
Smartphony ACCENT pracují pod operačním
systémem Android 4.4 KitKat. Jednotlivé modely se
výbavou liší, například ACCENT A500 disponuje
kvalitním 8MP fotoaparátem či 4GB pamětí, přesto
jeho cena nepřesahuje ani tři tisíce korun.
A právě model A500 používá i Roman Šebrle. „Jsem
absolutně spokojený. ACCENT splňuje to, co od
telefonu očekávám. Tedy spolehlivost, rychlost i
slušnou výdrž. Přesně to jsem potřeboval v atletice a
koneckonců potřebuji i teď v golfu,“ říká vítěz
olympiády v Aténách a nyní stále se zlepšující golfový
profesionál.
Už na duben a květen ACCENT připravuje další
výrobky – telefony s podporou 4G, kvalitním
fotoaparátem, displejem s vysokým rozlišením,
rychlým procesorem a velkou pamětí.
Přibudou také tablety 2v1 pracující s operačním
systémem Windows 8.1 a kancelářským balíkem
programů Microsoft Office, takže pracovat budete
moci odkudkoli.
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Reproduktor do sprchy…
ACCENT nabízí i další zajímavé produkty – phablet Eagle 7 3G, což je sedmipalcový tablet, se kterým
lze i volat a využívat datové služby díky integrovanému 3G modemu, dětský tablet Kidzy 70 v několika
barevných provedeních nebo voděodolný NFC a bluetooth reproduktor ACCENT Sound 30. „To je
opravdová perlička. S reproduktorem se můžete klidně sprchovat. Navíc s ním přijmete i hovor, lze jej
totiž pomocí bluetooth propojit s vaším smartphonem,“ doplnil Vaniš.

Česká republika a Slovensko jsou po Francii
druhým evropským trhem, na který značka
ACCENT vstoupila a postupně si zde buduje síť
prodejců. Jejich seznam, informace o značce
ACCENT a jejich produktech najdete na webu
www.accent-mobile.cz.

