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Tipy
KOMU SEDNE:
Opravdovým tajným
agentům
6300 je nenápadný a elegantní. Nepřipoutáte na
sebe pozornost a přitom
máte k dispozici naprosto
luxusní vybavení.

NOKIA

6300

Jednoduchá

elegance
Dámy a pánové, potlesk prosím. Nokia přichází na trh s telefonem
6300 nástupcem legendárních modelů 6230 a 6230i. Znalci,
odborníci, ale i fanoušci z řad laické veřejnosti dobře vědí, o co kráčí
a jásají. No a všichni, kdo na tyhle důležité kapitoly ve škole chyběli, ať
si pozorně pročtou následující řádky.
DISKRÉTNÍ PŘÍTEL
6300 je telefon projektovaný tak, aby splnil
všechna přání svého majitele. Je malý,
tenoučký a nenápadný. Filmový James Bond
by si asi vybral nějaký kousek, který vypadá
trochu jako helikoptéra a dají se s ním sestřelovat rakety a čistit zuby. Skutečný tajný agent
by ale ocenil tuhle vybroušenou novinku od
Nokie.
PADNE DO RUKY
Jak je u Nokie zvykem, ovládání je dotažené
k dokonalosti. Klávesy pohodlně široké, ta
navigační se vyloženě vyvedla. Kryty jsou
vyrobeny z ušlechtilé oceli, všechny díly do
sebe bezvadně zapadají. S rozměry 12 x 106
a 44 mm se vejde do každé kapsy i do kabelky.

SÁZKA NA JISTOTU
Taky vnitřní vybavení telefonu
je luxusní a přitom neokázalé. Uvnitř najdete obsáhlý
adresář, organizátor, internetový prohlížeč, přehrávač
hudby i dvoumegapixelový
fotoaparát. Obrázky či mp3 si
můžete ukládat na microSD
karty. Při jejich výměně sice
musíte odstranit zadní kryt, ale
baterka zůstává bezpečně na
svém místě.

Opravdovým tajným
agentkám
Nová Nokia podtrhne
ženskou krásu, vejde se
do kabelky i za lem punčochy. A její solidní
konstrukce a ušlechtile
ocelové kryty vám poslouží jako pádný argument,
pokud se na vás po pár
Martini s vodkou bude
sápat nějaký ten filmový
James Bond.
Majitelům kluzišť
Ano, díky telefonu 6300
budou mít majitelé krytých kluzišť narváno i na
jaře. Hlavně proto, že se
všichni falešní agenti (a že
jich je) budou moci jít tak
akorát klouzat.

Soutěž
Vyhrajte skvělou
Nokii 6300
Pro účast v soutěži stačí
poslat alespoň jednu
SMSku a můžete vyhrát
jeden kousek tohoto úžasného telefonu.
Svoje SMS ve tvaru
„NOKIA“ posílejte do
konce května na číslo
9001107
Ten z vás, kdo zašle soutěžní
SMSku ve správném formátu,
bude mít štěstí a bude vylosován, získá telefon Nokia 6300.
Výherce uveřejníme v červencovém vydání ČILICHILI.
Výhercem březnové soutěže
o mobil NOKIA E65 se stal Jiři
Millek , Praha.
Soutěž pořádá Vodafone ve
spolupráci s mMarketing.cz,
technicky zajišťuje ATS Praha.
Cena 1 SMS je 7 Kč včetně DPH.
Plné znění pravidel najdete na
www.cilichili.cz/soutez

