
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Σύντοµα στην Ελλάδα το Treo Pro, το νέο smartphone της Palm 

 

Αθήνα,  12 Σεπτεµβρίου 2008. Η αµερικανική Palm παρουσίασε πρόσφατα το Treo Pro, το 

νέο smartphone της εταιρείας, το οποίο αποτελεί µία εξαιρετικά εύχρηστη λύση  για τις 

επιχειρήσεις που αναζητούν µία συσκευή κινητής τηλεφωνίας για να απλοποιήσουν τις 

πληροφοριακές υποδοµές τους, και για τους χρήστες που θέλουν ένα «έξυπνο» κινητό 

τηλέφωνο για επαγγελµατική καθώς και για προσωπική χρήση. Χάρη στον πρωτοποριακό 

σχεδιασµό και τις δυνατότητες που προσφέρει η πλατφόρµα των Windows Mobile 6.1 

Professional που χρησιµοποιεί, το Treo Pro είναι ένας µοναδικός συνδυασµός απλότητας και 

παραγωγικότητας –καθώς ενσωµατώνει email, WiFi και GPS- που καλύπτει τις ανάγκες τόσο 

των επαγγελµατιών όσο και των τελικών χρηστών και παρέχει πλήρες εξελληνισµένο 

περιβάλλον εργασίας. 

«Το Palm Treo Pro είναι από τα πλέον αναµενόµενα smartphones και για την ελληνική αγορά» 

τονίζει ο Παύλος Τζιώρκας, Γενικός ∆ιευθυντής Τεχνολογικού Τοµέα της Intelli, επίσηµου 

διανοµέα των προϊόντων της Palm στην ελληνική αγορά. «Πρόκειται για µία συσκευή που 

καλύπτει πλήρως τις ανάγκες µίας όλο και µεγαλύτερης οµάδας χρηστών που αναζητά ένα 

προηγµένο κινητό τηλέφωνο τόσο για τις προσωπικές όσο και για τις επαγγελµατικές ανάγκες 

τους, ενώ παράλληλα να είναι όµορφο από σχεδιαστικής πλευράς. Το Treo Pro καλύπτει όλες 

αυτές τις απαιτήσεις σε συνδυασµό µε τη µεγάλη αυτονοµία χρήσης». Το Palm Treo Pro 

αναµένεται να είναι διαθέσιµο στην ελληνική αγορά εντός των επόµενων εβδοµάδων. 

Το Treo Pro είναι η πρώτη συσκευή της Palm που βασίζεται στο λειτουργικό σύστηµα 

Windows Mobile 6.1 Professional, το οποίο προσφέρει µεγαλύτερη προστασία των εταιρικών 

δεδοµένων και καλύτερο επίπεδο ευχρηστίας. Παράλληλα η Palm έχει ενσωµατώσει στο 

λειτουργικό σύστηµα πρόσθετες δυνατότητες ευχρηστίας και παραγωγικότητας καθιστώντας 

το ένα πραγµατικό εργαλείο για κάθε προφίλ χρήστη. Το Treo Pro περιλαµβάνει 

ενσωµατωµένο δέκτη GPS και δυνατότητες σύνδεσης σε WiFi δίκτυα βελτιώνοντας τη 

χρηστικότητά του κατά τις µετακινήσεις του κατόχου του. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα 

λειτουργίας σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας HSDPA, τα οποία προσφέρουν ταχύτητες λήψης 

δεδοµένων µέχρι τα 7,2 Mbps. Οι µεγάλες δυνατότητες συνδεσιµότητας επιτρέπουν την 

ταχύτατη πρόσβαση στο Web και στο email, ενώ η δηµιουργία ενός µηνύµατος είναι 

εξαιρετικά εύκολη χάρη στο πλήρες QWERTY πληκτρολόγιο που υπάρχει σε συνδυασµό µε 

την εξαιρετική και υψηλής ανάλυσης (320x320 pixels) έγχρωµη οθόνη αφής. Το πλήρες 

σύνολο υπηρεσιών επικοινωνίας, όπως SMS, MMS, eMail, Chat, Instant Messaging, και η 

µεγάλη µπαταρία των 1500mAh, θα ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό χρήστη.  

 



– ΤΕΛΟΣ– 

Σηµείωµα για τον συντάκτη 
 
Σχετικά µε την IntelliSolutions Α.Ε. 
 
Η IntelliSolutions εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωµένων λύσεων λογισµικού, επιχειρηµατικής 
συµβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και στη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων. Η εταιρεία 
στελεχώνεται από επιστήµονες µε εκτενή πείρα στην Ελληνική και διεθνή αγορά και συσσωρευµένη 
εργασιακή εµπειρία στις µεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες πληροφορικής παγκοσµίως, ενώ απευθύνεται 
στην αγορά των Τραπεζικών/ Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών, των Τηλεπικοινωνιών, καθώς και της 
Βιοµηχανίας/Εµπορίου, παρέχοντας το πλήρες φάσµα των υπηρεσιών ενός έργου, από την ανάλυση 
απαιτήσεων και το στρατηγικό σχεδιασµό έως την εκπαίδευση στελεχών. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά µε τα προϊόντα και τις λύσεις της IntelliSolutions, µπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της 
εταιρείας στο www.intellisolutions.gr. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε τη Γεωργία Τριανταφύλλου (e-mail: pr@IntelliSolutions.gr, Τηλ. 210 – 
95 70 983) 


