
small phones for big people



Welcome to the family
Välkommen till den fantastiska världen av Cellulite. Här har alla bra telefoner sitt hem vilket märks på den 

oklanderliga kvalitén. De följande sidorna bjuder in dig på en rundtur till framtidens telefoner som passar 
alla oavsett krav på design, stil och funktion...
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small phones for big people

Specifikationer
Färg:    256 st
Mått:   120-60-8,5 mm
Vikt:  78 g

Bandvidd:  900-1900 MHz
Minne:  2 MB
HDD:  32 MB

Kamera:  Karl Znoff VGA
Processor:  Duo Core X2
Skärm:  800 x 400 pixlar

2½” 4 bitars truecolor
TFT

Batteritid: 4 h tal, 24 h st.by
Funktioner:  Blåtand, Tracebook, 

C-GPS, LSD, GHB,
Scatter, DHL, SAS,

MyPlace, EPS, NUK, PIT,
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Nu kan du visa precis vem du är med marknadens mest stilsäkra 
lur. Varför nöja sig med ett begränsat urval av färger i spektrat svart 
till vit? Vi på Cellulite har tagit tillvara på 254 färger till för att du 
skall kunna känna dig personlig ute på krogen eller i matkön på 
jobbet. Med alla de senaste funktionerna på marknaden kan du 
alltid känna dig uppdaterad om vad som händer i världen: Hitta 
dina vänner på Tracebook®, följ dina favoritpolitiker på Scatter® 
eller hitta oupptäckta musikstjärnor på MyPlace®.

cellulite.com/products/guap



Charcole           Lady

Snowblind           Deep Purpule

Cherry            Nude

Oceaninc           Exotic

Herbal            Dull

Sunburst           Pride n Joy

 One
  of a
	 	 	 kind...

Du är lika unik för oss som Gaup är för dig. 
Därför kan du välja just den stil som matchar 
din personlighet bäst. Genom att logga in på 
ditt unika Cellulite konto på cellulite.com/
inlogg/personligt/gaup/bara_min_256_
color kan du skräddarsy din Gaup utifrån 
vårat utbud av 256 färger. Ett smakprov på 
dina möjligheter finner du här bredvid.
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cellulite.com/products/guap



.braille. Specifikationer
Färg:  Svart & blå
Mått:   95-60-6,5 mm
Vikt:  45 g

Bandvidd:  900-1900 MHz
Minne:  N/A
SSD:  N/A

Kamera:  N/A
Processor:  16 bit
Skärm:  N/A
Batteritid: 40h tal, 850h st.by
Funktioner:  Blåtand, Talsyntes
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Med synskada följer många hinder i det dagliga livet. Vi på 
Cellulite tycker att det är orättvist och har därför tagit fram .braille. 
i samarbete med Nord Koreas synskadades riksförbund (NKBS)

Ingen skärm som tar upp onödig plats och batteritid eller 
oanvändbara kamera. Utan bara stora tydliga knappar som gör 
ditt liv enklare.

cellulite.com/products/braille



small phones for big people

Specifikationer
Färg:  Grön & Palm
Mått:   140-65-13,5 mm
Vikt:  802 g

Bandvidd:  900-1900 MHz
Minne:   3 MB
HDD:  4 GB

Kamera:  N/A
Processor:  Trippel Core SM
Skärm:  800 x 400 pixlar

2½” 12 bitars
LCD

Batteritid: 24h tal, 564h st.by
Funktioner:  Blåtand, Tracebook, 

A-GPS, MDK, SLAY,
Wood, Bucherknife
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Livet är ett äventyr! Hur ofta har inte din telefon kastats i golvet, 
ramlat i toaletten eller blivit överkörd av en buss? Självklar känner 
du igen dig. Därför är Bushman här för att ge dig tryggheten i att 
aldrig förstöra din telefon. Dess robusta skal klarar av belastning 
på 100 kg/cm2 och är vattentät till 1500 AMS.

Med sitt Schweiziska blad i titan är du aldrig pucktvåa för att 
skära dig loss ur en tight situation.

Bushman = Ja till livet!

cellulite.com/products/bushman



Specifikationer
Färg:  Lila & Guld
Mått:   120-60-10,5 mm
Vikt:  120 g

Bandvidd:  900-1900 MHz
Minne:  3MB
SSD:  16 GB

Kamera:  Karl Znoff 12 MP
Processor:  Quad Core G4
Skärm:  800 x 400 pixlar

2½” 8 bitars truecolor
LED

Batteritid: 12h tal, 240h st.by
Funktioner:  Blåtand, Tracebook, 

MyPlace, Stillet, Våg,
Cocecount®, Scatter
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Om du spenderar mycket tid på gatan säljande ‘varor’ tittar 
du precis på det ultimata redskapet för din säkerhet. Med den 
inbygda vågen som dubblar som knappsatts kan du räkna ut 
vikter med 0,05% felmarginal. Vilket leder till bättre inkomster 
för dig tack vare den medföljande funktionen att direkt räkna ut 
priset efter varje vägning.

När det hettar till är säkerheten inte långt från hands med den 
infällbara stilletten.

För alla gatsmarta med stil...

cellulite.com/products/scaletto



small phones for big people

Specifikationer
Färg:  Rosa & vit
Mått:   125-62-11,5 mm
Vikt:  148 g

Bandvidd:  900-1900 MHz
Minne:  128 kB
SSD:  20 GB

Kamera:  Karl Znoff 64 MP
Processor:  Duo Core KT
Skärm:  800 x 400 pixlar

2½” 24 bitars truecolor
TFT

Batteritid: 14h tal, 142h st.by
Funktioner:  Blåtand, Tracebook, 

A-GPS, LSD, GHB,
UPS, DHL, SAS,

EPS, NUK, PIT,
Scatter, ASS,

BFF, MyPlace
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Förut bara tillgänglig i Japan, men efter påtryckningar från den 
västerländska kändiseliten (bl.a Paris Lohan och Britney Richey) 
har den äntligen kommit till Europa under licens för Cellulite.

Vänner, kompisar, bekanta och fullkomliga främlingar...
...nu kan alla veta vad du gör så att du kan känna dig som en 
superstjärna tack vara mängden sociala funktioner som ryms 
under det gulliga skalet. Med den högupplösta kameran är det 
slut på suddiga mugshots och underexponerade bilder.

cellulite.com/products/starlight



Specifikationer
Färg:  Svart & Silver
Mått:   155-60-15 mm
Vikt:  187 g

Bandvidd:  900-1900 MHz
Minne:  4 MB
SSD:  42 GB

Kamera:  Karl Znoff VGA
Processor:  4 x Quad Core
Skärm:  1600 x 320 pixlar

4½” 128 bitars truecolor
LCD

Batteritid: 2h tal, 12h st.by
Funktioner:  Blåtand, Tracebook, 

MyPlace, Classic gamer,
Retro S, Old Style,

TDN, FlippFlopp
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Marknadens senaste spelmobil har 
samma förmåga som en tidsmaskin. 
Äntligen kan du uppleva alla gamla 
spelklassiker i tallscreen med lowres. 
och TDN® (Truetone Digital Noise). 
Gamla spel läggs ständigt upp på 
HemoroidMarket® för nedladdning. 
Så för alla som längtar efter ryska 
spelklassiker på resande fot, här är 
lösningen...

cellulite.com/products/flexgame



Specifikationer
Färg:  Vit & blå
Mått:   120-60-18 mm
Vikt:  478 g

Bandvidd:  0,9-2,6 GHz
Minne:  4 MB
SSD:  160 GB

Kamera:  Speare G1 Satelit
Processor:  Quad Core X16
Skärm:  800 x 1600 pixlar

3” 512 bitars truecolor
OLED 3D

Batteritid: 16h tal, 364h st.by
Funktioner:  Blåtand, Tracebook, 

A-GPS, LSD, GHB,
UPS, DHL, SAS,

EPS, NUK, PIT,
MyPlace, Scatter
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Orbit är värdens första satellittelefon för kommersiellt bruk. 
Detta ger möjlighet att ta bilder i realtid från Cellulite’s satelliter 
i omloppsbana kring jorden. Med ständig satellituppkoppling 
saknas aldrig täckning när de andra operatörerna har misslyckats 
med sin infrastruktur.

Med sin 3” 3D skärm finns ingen anledning att uppleva 
verkligheten längre. I Orbit är den så mycket bättre. Nu kan den 
där promenaden bli så mycket intressantare när du följer dig själv 
i realtid med bilder från rymden. Sen gör ett knapptryck att det 
länkas direkt till din Tracebook®sida.

cellulite.com/products/orbit



small phones for big people

Ansvarig utgivare:
Verkställande Direktör
Idé, utformning och
utgiven av Max Boström

Welcome to the family
Välkommen till den fantastiska världen av Cellulite. Här har alla bra telefoner sitt hem vilket märks på den 

oklanderliga kvalitén. De följande sidorna bjuder in dig på en rundtur till framtidens telefoner som passar 
alla oavsett krav på design, stil och funktion...

Legal:
Alla varumärken och logotyper
är ägda av respektive företag.


