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فرساتشي يونيك أول موبايل كامل املواصفات ملكة جمال لبنان تقدم عرضا لفرساتشي

ملك جمال لبنان وإحدى العارضات مع فرساتشي

فريق عمل فرساتشي

إطالق فرساتشي شهده جمع من احلضور املميز

)قاسم باشا(كريستني األنصاري والفنانة نادين الراسي وملكة وملك جمال لبنان.. وموبايل »فرساتشي يونيك« كريستني األنصاري

لمسة من الرفاهية مع موبايل »فرساتشي يونيك«

»فرساتشي يونيك« ذاكرة داخلية 
تبلغ سعتها 8 جيجا بايت حلفظ 
امللفات، وميكن زيادتها من خالل 
اضافة بطاقة ذاكرة تصل سعتها الى 
32 جيجا بايت. اما شاشة اللمس 
ذات دقة WVGA وطول 7.62 سم، 
فهي تتميز بنقاوة وألوان مدهشة 
وتقدم جتربة هي أقرب من مشاهدة 
شاش����ة التلفاز العريضة، ويقدم 
هاتف »فرساتشي يونيك« تقنية 
دولبي موبايل التي لم يسبق لها 
مثيل اخلاصة بالصوت املجس����م 
والتي تدعم مجموعة واسعة من 
التنسيقات للحصول على جودة 
مبه����رة لنغمات الرن����ن وملفات 
املوسيقى بتنسيق MP3 وملفات 
الڤيديو التي تصل مدتها الى 22 
الوسائط  ساعة.\ ميكن ملش����غل 
التعامل م����ع مجموعة كبيرة من 
تنسيق امللفات مبا في ذلك تنسيقات 
الڤيديو، مما  DivX/Xvid لتشغيل 
يحول هاتف »فرساتشي يونيك« 
الى سينما صغيرة متنقلة كما ميكن 
 DVD تصوير ڤيديوهات ذات نوعية

وحتريرها بشكل فوري.

لميس بالل
في امسية انيقة جمعت االناقة 
واجلمال، مت طرح هاتف فرساتشي 
يونيك في بوتيك فرساتشي في 
مجمع الصاحلية بحضور ملوك 
جمال لبنان والفنانة اللبنانية ندين 
الراس����ي وصاحب شركة الطرف 
االغر وكالء فرساتشي في الكويت 
عامر االنصاري وحرمه كريستن 
االنصاري. وميثل فرساتشي يونيك 
اول ابتكار لهاتف كامل املواصفات 
الهواتف  في مجال تكنولوجي����ا 
احملمولة الفخمة، والول مرة يضم 
هاتف جوال فخ����م كل الوظائف 
االساسية الالزمة لالستعمال املهني 

والشخصي بوسائل متعددة.
ويلتقي ارث اتيلييه فرساتشي 
الغني، املرتبط باالناقة االيطالية 
املعهودة، عال����م االتصاالت عبر 
الهاتف اجلديد الذي يقدم جتربة 
ملس����ية حقيقية تعبر عن شغف 

وتواصل وجاذبية.
ويش����كل فرساتش����ي يونيك 
اكسسوارا ال ميكن التغاضي عنه، 
اذ انه يكمل ويصقل التعبير عن 

الشعور الفطري باالنابة.
ومب����ا ان فرساتش����ي يونيك 
خصص لالشخاص الذين تستهويهم 
التكنولوجيا املمزوجة باملوضة، 
فهو يقدم لزبائنه خدمات الطلبات 

فيرساتشي.
وتضمن تقنية ال جي املوجودة 
في داخل فرساتشي يونيك وسيطا 
مثاليا بن احلياة والتكنولوجيا، أما 
برامج وأجهزة الهاتف فهي قابلة 

للترقية بالكامل.
ونظرا لكون هاتف »فرساتشي 
يونيك« مصمما ألجل األشخاص 
الكوزوموبوليتانين، فإن تقنية 

املوجات الرباعية تضمن االتصال 
عبر املناطق الزمنية والش����بكات 
املختلف����ة، بينما تس����مح تقنية 
Bluetooth وتقنية Wi-Fi املدمجتن 
بالتصف����ح الس����لس للويب، كما 
يصبح تصفح البريد االلكتروني 
في مثل سهولة استخدامه من خالل 
احلاسب اآللي، حيث يعمل بسالسة 
مع جميع احلاسبات، ويضم هاتف 

وكذلك مت حفر رم����ز امليدوزا في 
اجلسم املعدني ونقش على اجللد 
من اخللف، كما ان����ه اول ايقونة 
تظهر على شاشتكم عند الوصول 
الى التكنولوجيا الداخلية، فتكشف 
عن املزيد من التفاصيل، كتصميم 

واجهة الساعة الرقمية.
اما خلفية الشاشة االساسية 
املتألق  فتتميز بتصميم باروكي 
بااللوان ومبؤثرات اضاءة ميكن 
الذوق، وهو  تخصيصه حس����ب 

مزود بخمس نغم����ات تعود الى 
اغاني دوناتيال فرساتشي املفضلة 
املستخرجة من تشكيلة الدي جي 
اخلاصة بالعروض التي جرت خالل 
اسبوع املوضة االخير، فاملوسيقى 
مص����در الهام حقيقي واساس����ي 

لفرساتشي.

ميزات التقنية

يتمتع فرساتشي يونيك بكل 
صفات الهاتف األساسية، وشبكة 

التي تت����الءم وحاجات  اخلاصة 
الذين يرغبون في عكس اسلوبهم 
اخلاص والهامهم ومزاجهم االبداعي 
بالتجهي����زات ذات االلوان واملواد 

الفريدة اخلاصة بالهاتف.
فما ان يقع نظركم على فرساتشي 
يونيك حتى تتعرفوا على اسلوب 
فرساتشي الشهير فضال عن ملسة 
جديدة في التصميم قد اضيفت الى 
رموز املاركة املعهودة، فتنطوي كل 
تفاصيله على الس����حر واجلمال، 

3 جي، وميديا بالير، وكاميرا فالش 
5 ميغا بيكسل، وبريد الكتروني 
ونوتبوك. وبلمس����ة واحدة من 
اصبعك، تظهر اختصارات واجهة 
املس����تخدم لتوفر دخوال سريعا 
ال����ى قوائ����م االتص����ال والصور 
واملوس����يقى كاستعادة الذكريات 
وكأنها حت����دث في الوقت احلالي 
من خالل الصور، وجتعل تقنية 
Real Touch من شركة LG عملية 
التحكم في خصائص الهاتف مثلها 
مثل ملس األشياء احلقيقية، وتتأقلم 
الشاشة مع استعمال املستخدم لها، 
ان كان يحمل اجلهاز بشكل أفقي 

او عمودي.
تتس����م االنتق����االت م����ا بن 
القوائم والشاش����ات والتطبيقات 
بالديناميكية والفورية، كما تتحرك 
الغنية  الرسومات ثالثية األبعاد 
والنابضة باحليوية املوجودة في 
واجهة املستخدم املتحرك واملزودة 
بخاصية احلرك����ة ثالثية األبعاد 
ان����زالق ط����رف االصبع  مبجرد 
التي روعي  امللساء  الشاشة  عبر 
تصميمها خصوصا لتعكس تراث 

العالمة الفارقة
ان مهارة احلرفة اليدوية الفريدة 
م��ن نوعها ه��ي اس��اس ومحور 
فرساتش��ي يونيك الذي مت صنعه 
من مواد عاملية وتصميمه في ايطاليا 
وجتميعه يدويا في فرنس��ا، وقد 
اتس��مت عملية اختيار املواد بدقة 
كبي��رة، فتم اس��تيراد جلد العجل 
الفاخ��ر الذي يل��ف اجلزء اخللفي 
للهاتف من املرتفعات االسكوتلندية، 
حيث تصنع اجلل��ود االكثر جودة 
ونوعية في العالم، وهو متوافر بلون 
االس��ود واالبيض وجلد التمساح، 
ومتت معاجل��ة كل قطعة ملس��اء 
ومصقولة بط��الء غير مرئي يؤمن 
لها حمايتها. وتشمل شاشة اللمس 
البراقة اخلاصة بفرساتشي يونيك 
القطعة الفريدة االكبر لهذه املواد ذات 
التكنولوجيا العالية التي مت صنعها 
لالستهالك، فهي غير قابلة للخدش 
كما انه��ا تتميز بلمس��تها الناعمة 
وسرعتها فتوفر ناقلة نوعية ودقة 
في التحكم عند واجهة اللمس للهاتف، 
وتشكل لوحات الس��يراميك اطارا 
للشاشة باالسود او االبيض، مرصعا 
برمز فرساتش��ي االغريقي، فيما 
حتيط بشاشة الياقوت الكريستال 
اللمسية حواف مستطيلة الزوايا او 
الواح متوازية االضالع � بالورنيش 
امللون او بالسيراميك املنقوش بتوقيع 
يش��به متاهة هندسية � مصنوعة 
باملواد نفس��ها التي استعملت في 
صناعة اجلس��م األساسي للهاتف 
)بالذهب األصفر املصقول عيار 18 
قيراطا أو الفوالذ املقاوم للصدأ 316 
ل(. وتنعكس األضواء على س��طح 
التباين  املواد فتتوه��ج وتضاعف 
فيم��ا بينها: املع��دن البارد واجللد 
اللني، والسيراميك احلريري وقوة 
الياقوت الكريس��تال املعدنية. وان 
لم يكن اإلطار من السيراميك فهو 
من الورني��ش الغني األلوان والذي 
مت خلطه وصناعته يدويا من أجود 
أنواع الصبغات، وجتس��د سلسلة 
األلوان روح وأس��لوب فرساتشي: 
النجمة الس��وداء، القهوة السوداء، 
الرمادي املنك، البنفس��جي الروك، 

الزهر الفاقع والضوء األحمر.


