Tisková zpráva

Léto ACCENTU: Novinka na trhu i COOL PHONE pro televizi Prima
Značka mobilních telefonů a tabletů Accent nezahálí ani v létě. Na trh uvedla transformer TB –
notebook a tablet v jednom s velice zajímavou konfigurací a neméně zajímavou cenou a stala se
také partnerem TV Prima při jejím COOL létě. Pro televizi navíc přichystala dvě speciality –
smartphone ACCENT COOL PHONE a také voděodolný reproduktor ACCENT COOL SPEAKER. Tváří
značky je bývalý olympijský vítěz v desetiboji a nynější golfový profesionál a moderátor Roman
Šebrle.
Aktuální novinkou je tranfsormer TB. Jde o 8,9“ tablet, který díky přídavné klávesnici s českou
lokalizací můžete používat jako plnohodnotný notebook. Prodává se ve třech různých konfiguracích,
ta nejvyšší (TB900) má kromě fullHD displeje a 32 GB paměti také 3G internet, uživatelé tak s ním
nebudou závislí na wifi síti, ale mohou se přes 3G sim kartu k internetu připojit odkudkoliv.
Transformery TB se prodávají s Windows 8.1 s možností uprgrade na Windows 10. „U všech modelů
jsme to ověřovali a upgrade jde bez problému. U TB880, který má vnitřní paměť 16GB dodáváme
navíc i 16GB paměťovou kartu tak, aby jeho majitelé měli možnost provést pohodlný upgrade na
Windows 10 a nadále mohou kartu využívat pro své aplikace a soubory,“ vysvětlil jednatel ACCENT
Jakub Vaniš. V ceně přístrojů, jejichž cena startuje na 5590 korunách za TB 880, je i balík
kancelářských programů Office 365 s roční licencí.
COOL Spolupráce s Primou
Prezentace na největších letních festivalech, COOL PHONE a COOL SPEAKER. To je výsledek
spolupráce, kterou začátkem léta zahájil ACCENT s televizí PRIMA. Na festivalech si přístroje od
ACCENT může každý vyzkoušet. COOL PHONE je smartphone se skvělou výdrží a selfie tlačítkem
vybaven COOL logem i tapetami. Reproduktor COOL SPEAKER zase můžete klidně hodit do vody a
stále hraje, je voděodolný. „Nad spojením s televizí PRIMA jsme neváhali. Jde o silného partnera,
který dokáže oslovit cílovou skupinu našich zákazníků zábavnou interaktivní formou. Díky tomu se
ACCENT více dostane do povědomí, což je pro nás, jako stále poměrně novou značku na českém trhu,
také velice důležité,“ okomentoval Jakub Vaniš.
Více o značce Accent najdete na webu www.accent-mobile.cz.
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