
Samsung lanceert trendy telefoon die kleuren tot leven brengt  

 

Met haar oogverblindende verschijning belooft de Samsung X100 een ware trendsetter te 

worden. De slanke zilverkleurige kast met gestroomlijnde diepblauwe accenten en vernuftig 

weggewerkte antenne accentueren deze hippe mobiele telefoon. Maar de X100 heeft nog veel 

meer in haar mars. Cyberhelden komen tot leven op het 1,6 inch UFB-display dat meer dan 

65.000 kleuren weergeeft. Persoonlijke ansichtkaarten en foto’s verschijnen haarscherp in 

beeld. Geluidsfragmenten klinken levensecht. Via MMS kan de mobiele beller beeld en 

geluid gemakkelijk versturen. En razendsnel, dankzij de WAP 2.0-verbinding van deze 

GPRS-klasse 10 telefoon. Dankzij het compacte formaat van 110 x 45 x 19.9 mm en een 

gewicht van slechts 85 gram heeft de mobiele beller de X100 bovendien altijd bij de hand. 

Het mobieltje past gemakkelijk in broekzak, borstzak of hippe minitas. 

 

De X100 is een mobiele telefoon volop entertainment. Of je nu zin hebt in een sportuitdaging, 

een denkspelletje of een adventure game, met de X100 is alles mogelijk. Standaard bevat de 

X100 twee JAVA™ games. Stap bijvoorbeeld de bowlinghal binnen en speel in één keer alle 

pins omver. Uiteraard is de X100 voorzien van 40 polyfoon geluid, waarmee Samsung 

maanden geleden de norm in geluid heeft gezet. Naast de vele ringtones die de X100 

standaard biedt, kunnen via de Samsung Fun Club (www.samsungmobile.com) de nieuwste 

ringtones en extra games worden gedownload. Ook kan de X100 aanzienlijke hoeveelheden 

data MMS-en. 

 

Dankzij alle gemaksfuncties is de X-100 handig in het gebruik. Het telefoonboek is goed voor 

500 telefoonnummers en het SMS-geheugen voor 200 boodschappen. De telefoon beschikt 

verder over vele organiser-functies zoals een kalender, een to-do list, memo- en alarmfunctie, 

een rekenmachine, mogelijkheid tot wisselgesprekken.  

 

De X100 is vanaf oktober beschikbaar en de adviesverkoopprijs bedraagt € 229,- inclusief 

B.T.W en recupeltaks. 

 

Productspecificaties: 1,6 inch UFB-display met 65.000 kleuren (128 x 128 pixels) 

· Dual band 

· GPRS klasse 10; WAP 2.0 

· 40 polyfone ringtones 

· MMS, EMS, SMS 

· 2 JAVA ™ games  

· Kleur: blauw/zilver 

· Gewicht: 85 gram 

· Afmetingen: 110 x 45 x 20 mm 

· Batterijen: Li-Ion 900 mAh 

· Spreektijd: max. 3,5 uur 

· Standby-tijd: max. 250 uur 

 

Samsung Electronics 

Samsung Electronics is met 75.000 medewerkers en 89 kantoren gevestigd in 47 landen. De 

onderneming behaalde in het eerste halfjaar van 2003 een omzet van € 14,7 miljard en in 2002 

een totale omzet van € 32,6 miljard.  

Wereldwijd is Samsung toonaangevend in geheugenchips, telecommunicatie en digitale 

convergentietechnologie. De Koreaanse onderneming is de grootste fabrikant van 

geavanceerde geheugenchips, TFT-LCD schermen, CDMA mobiele telefoons en 



videorecorders. Samsung Electronics bestaat uit vier business units: Digital Media Network, 

Device Solution Network, Telecommunication Network en Digital Appliance Network 

Business.  

In de Benelux verkoopt Samsung Electronics PC-randapparatuur, telecomproducten, 

consumentenelektronica en huishoudelijke apparaten. Het bedrijf heeft vestigingen in 

Wommelgem en Delft. In totaal werken circa 100 mensen bij Samsung Electronics Benelux. 

Voor meer informatie over Samsung: www.samsung.be. 


