Nokia esitles Helsingis uut N97 meediatelefoni
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Eile kutsuti Baltimaade ajakirjanikud Nokia peakorterisse Helsingi külje all, et
tutvustada uut Nokia N97 telefoni, millest saab põhjanaabrite juhtiva mobiilitootja
uus lipulaev.
Telefoni esitleti juba sügisel Barcelonas GSM Worldil, kuid nüüd on uus mudel
müügiküps. Nokia Discover tootegrupi direktor Juha P. Kokkonen nimetas uut seadet
pigem meediatelefoniks, kuna sellega saab luua ja vaadata igasugust erinevat meediat. Küsimusele,
mis on N97 juures selline unikaalne omadus, mida ühelgi teisel telefonil pole, vastas Kokkonen, et
selleks peaks olema arvatavasti seadistatav koduekraan, mis koosneb tihedalt üksteise kõrval asuvatest
erineva suurusega aktiivsetest "vidinatest". Näiteks ilmateate vidin näitab koduekraanil väikeses
kastikeses hetkeilma, vidin aga käivitab ilmaprogrammi, kui tema peal sõrmega pressida ja siis saab
juba näha ka ennustusi, muuta seadeid jne.
Selleks, et Baltimaade press aru saaks, miks nii palju sotsiaalseid vidinaid vaja, kutsuti lavale Helene
Auramo, kes on Zipipop OY toimetuse juhataja ja kes tegi selgeks, et tema näiteks ei saa Facebookist
hetkegi eemal olla ning kui arvutit pole käepärast, on ainus võimalus nutikas mobiil, nt N97.
Laboris uut telefoni katsudes võib öelda, et tegemist on muidu üsna Nokia Expressmusic 5800 sarnase
mobiiliga, kuid tal on lisaks liugklapi all ka kolmerealine täisklaviatuur. GPS on ka ja huvitav on
kompass, mis pöötab kaarti vastavalt suunale, nii on kaart alati maastikuga sama pidi. Katsetatud töötab.
Juunis tuleb Nokia N97 müügile korraga 75 riigis. Täpne aeg on veel kindlaks määramata, aga
Baltimaadesse pidi mobiil saabuma juuni viimastel päevadel. Hinnaks pakkus Kokkonen 700 eurot, mis
tundub liiga kallis - sama raha eest saaks juba ka HTC Touch Pro 2, mis on tunduvalt parem telefon või
iPhone´i, mis on paljude võimaluste poolest samuti N97-st üle. Loodetavasti jääb hind ikka alla 10 000
krooni, sest näiteks USAs saab telefoni müügihinnaks olema ca 690 dollarit.
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Helena Auramo, paadunud sotsiaalvõrkude kasutaja.

Nokia N97 demo Nokia peakorteris - TV väljundi kaudu on mobiilipilt suunatud telekasse, kust võib
suurelt vaadata ka telefoniga tehtud pilte ning videosid.
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