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El mític Nokia 3310 surt avui a la
venda per un preu de 60 euros
La companyia creu que pot ser un bon mòbil "secundari" | El terminal incorpora
petites novetats al joc de la serp, la carcassa i la bateria, entre d'altres

El Nokia 3310, una de les grans atraccions de MWC. Foto: José Manuel Gutiérrez

La companyia de telefonia Nokia ha posat avui a la venda un mòbil de l'any 2000. La firma
finlandesa ha recuperat el mític model 3310 i el comercialitzarà a botigues de tot el planeta per uns
60 euros. L'objectiu de l'empresa és tornar-lo a vendre com un mòbil "secundari", pensat per a
emergències o com a telèfon d'empresa per a rebre i fer trucades.
El Nokia 3310 és un dels models més icònics de la companyia finlandesa. Creat l'any 1999, es va
comercialitzar per primera vegada el 2000. Des de llavors, se n'havien venut milions d'exemplars
a tot el món, però la modernització d'aquest tipus de dispositius, primer, i, després, la irrupció
dels smartphones el van convertir en un mòbil obsolet. De fet, només permet fer i rebre trucades i
enviar missatges de text.
El nou Nokia 3310 renova lleugerament l'exterior d'aquest telèfon mòbil fabricat fa 17 anys i aporta
poca cosa més que el de llavors: el joc de la serp, ara també renovat i amb més colors, però amb
gràfics que agradaran als més nostàlgics. I, evidentment, una bateria de llarga durada, sobretot pel
fet que només permet trucades i SMS, però sense afegir capacitats de telèfons intel·ligents, com
podria ser WhatsApp.
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El Nokia 3310 va «reaparèixer» al MWC. Foto: José Manuel Gutiérrez

El nou terminal també incorpora altres petites diferències, en relació al seu predecessor. És més
resistent, el seu pes baixa de 133 a 77 grams i és més prim. El seu disseny és més fi, la seva
pantalla de color i està disponible en quatre carcasses: vermell, groc, blau i gris.
Presentació a Barcelona
Amb aquestes credencials, el Nokia 3310 ja es va presentar al recent Mobile World Congress
2017 (http://www.naciodigital.cat/noticia/126232/mitic/nokia/3310/gran/atraccio/estrena/mobile) ,
celebrat a Barcelona, on va ser una de les grans atraccions. Aquest dispositiu "indestructible" va
fins i tot treure protagonisme a les presentacions dels nous models de LG, Huawei i Sony.
Malgrat que el comentari més comú al voltant de la taula on es podia veure la versió renovada
del 3310 de Nokia era que probablement a ningú li interessés massa comprar-lo, tots en volien
una foto o un vídeo i molts mitjans, blocaires i youtubers s'hi van acostar fent que fos la zona més
ocupada.
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El Nokia 3310 es va comercialitzar per primera vegada l'any 2000. Foto: Nokia
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