
 

  

 "روسو" -متوفر اآلن باللون األحمر  "أكسبيريا إكس زد بريميوم"

المتحرك  الهاتفمحظوظ، ألن نت أف ،حياتك ضفاء نفحة من األلوان المنعشة علىإذا كنت ترغب في إ

سوف يكون  ،( الحائز على جوائزXperia XZ Premiumالذكي "إكسبيريا إكس زد بريميوم" )

وتحتاج فقط لمدة أسبوع لكي تتمكن من  –( Rossoمتوفراً باللون األحمر الفخم تحت اسم "روّسو" )

 الحصول عليه.

وآثار الدهشة  منذ إطالقه في مطلع العام الجاريلقد احتل "إكسبيريا إكس زد بريميوم" العناوين 

يتضمنها هاتف  4Kلك أول شاشة عرض والحماسة في النفوس لما يختزنه من ميزات متقدمة، بما في ذ

( تسمح ™Motion Eyeمتحرك ذكي في العالم وكاميرا مبتكرة مزودة بخاصية "موشن آي" )

(. ويمكنك اآلن الحصول على كل Super Slow Motion) يئةالبطبتسجيل مقاطع الفيديو بالحركة 

 . "روّسوذلك مغلفاً باللون األحمر الرائع مع "إكسبيريا إكس زد بريميوم 

مع التقنية المتطورة التي يزخر بها. وسوف يبقيك يتماهى األحمر األنيق والنابض بالحياة بشكل مثالي 

بعيداً عن الزحمة ويجعل هاتفك المتحرك الذكي محّط اهتمام من خالل مظهره وميزاته المبتكرة على 

 حّد سواء.

نهاية أكتوبر الجاري في متاجر مختارة  وف يتوفر "إكسبيريا إكس زد بريميوم روّسو" اعتباراً منس

درهماً مع قسيمة مجانية في اإلمارات  2699و ،رياالً في المملكة العربية السعودية 2499وبسعر 

 العربية المتحدة. 

 -انتهى-

 مالحظات للمحررين:

 

 نبذة حول "سوني موبايل كوميونيكايشنز"

" التي تتخذ من العاصمة اليابانية طوكيو مقراً "سوني موبايل كوميونيكايشنز" هي شركة تابعة لـ"سوني

، والفيديو، واأللعاب : الصوت، ورائدة عالمياً في ابتكار مختلف اإللكترونيات في مجاالتلها

اإللكترونية، وتقنيات االتصاالت، وتكنولوجيا المعلومات ألسواق التجزئة واألسواق االحترافية على حد 

وقة عالمياً ضمن مجال اإللكترونيات والترفيه نظراً لما تقّدمه من . وتتمتع "سوني" بمكانة مرمسواء

منتجات رائدة على صعيد الصوت والصورة واأللعاب الكمبيوترية والخدمات عبر اإلنترنت. وتعتمد 



 

لوحية لتوفير منتجات وخدمات الشركة على محفظة "إكسبيريا" من الهواتف الذكية والحواسب ال

"سوني" الترفيهي ومحتوى منقطع النظير، فضالً عن إتاحة إمكانية االتصال بسهولة مع عالم تجارب 

 www.sonymobile.comالمذهل. للمزيد من المعلومات: 

 

 مالحظات قانونية

( تتأثر أوقات التشغيل بتفضيالت 2اعتماداً على المتغيرات المحلية. قد تختلف الوقائع والخصائص ( 1

واألكسسوارات واألنشطة المتنوعة على سبيل المثال لعب ( SIMالشبكة، نوع بطاقة الشريحة )

األلعاب. قد تختلف محتويات العبوة وخيارات األلوان من سوق إلى آخر. قد ال تكون مجموعة كاملة من 

( األيقونات المعروضة هي ألغراض التوضيح فقط. قد تظهر 3ة في كل سوق. األكسسوارات متوفر

 الشاشة الرئيسة مختلفة في منتجك. قد ال تكون بعض الميزات متوفرة في بلدك أو منطقتك. 

"SONY" هي عالمة تجارية مسجلة لشركة "Sony Corporation " إن ."Xperia هي عالمة "

". "جميع العالمات التجارية Sony Mobile Communications Incتجارية مسجلة لشركة "

األخرى أو عالمات تجارية مسجلة هي ملك ألصحابها. المعلومات اإلضافية الخاصة بالعالمة التجارية 

 : قد تكون موجودة على موقعنا على شبكة اإلنترنت على العنوان التالي

www.sonymobile.com/global-en/legal/trademarks-and-copyright 

____________________________ 

 

 للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

 

 هافاس للعالقات العامة الشرق األوسط

+971 - 4 - 455.6000 

 

 كيفورك موفسيسيان: 

 kevork.movsessian@havasprme.com البريد اإللكتروني:

 

 جورج جعجع

 georges.geagea@havasprme.comالبريد اإللكتروني: 

http://www.sonymobile.com/
http://www.sonymobile.com/global-en/legal/trademarks-and-copyright
http://www.sonymobile.com/global-en/legal/trademarks-and-copyright
mailto:kevork.movsessian@havasprme.com
mailto:georges.geagea@havasprme.com

