FAIRPHONE 2
PRODUKTBLAD
En etisk, modulär smartphone
som är byggd för att hålla
Fairphone 2 är skapad med en konstruktion
som kastar omkull hela sättet mobiltelefoner traditionellt tillverkas. Den är en
högkvalitativ smartphone med en 5-tums
full HD LCD-skärm, Android ™ 5,1 Lollipop
och 32 GB internt lagringsutrymme. Men
det som verkligen skiljer den från andra
smartphones är den modulära arkitekturen
som möjliggör gör-det-själv-reparationer,
förlänger telefonens livslängd och ger
ägarna möjlighet att ta mer ansvar för sina
telefoner. Denna design ökar dessutom det
holländska sociala företaget Fairphone:s
möjligheter att bygga starkare relationer
med leverantörer, påverka produktionsprocesser och välja mer ansvarsfulla material.

Ger människor en chans
att skapa förändring
Fairphone 2 är utformad för personer som
vill skapa positiva synergieffekter och
påverka med sina inköp. Telefonens tillverkare ifrågasätter hur elektronikindustrin
arbetar och ger en telefon som visar att det
går att göra telefoner på ett justare sätt för
människa och miljö. Genom att köpa telefonen bidrar kunderna till att stödja Fairphone:s sociala- och miljöprojekt, inklusive
framtagandet av konfliktfria mineraler,
investera i arbetarnas välfärd samt återvinningsprogram för e-avfall. Dessutom är
Fairphone certifierad med B-Corporation,
vilket är en rättvisestämpel för företag.
Det innebär att bolagets hela affärsmodell
återspeglar dess vision för rättvisa.

Tålig konstruktion och
gör-det-själv-reparation
Fairphone 2 är skapad för att användas i
vardagslivet, med allt vad det innebär, och
för att hålla i många år framöver. Telefonen
kombinerar beprövade, högkvalitativa
komponenter med ett integrerat bakstycke

i gummi som sveper runt kanten av skärmen för att skydda telefonen mot stötar
och fall. Och som den första modulära
smartphonen på marknaden, ger Fairphone
2 ägarna möjlighet att öppna sina telefoner
och göra de vanligaste reparationer själva,
utan att det krävs några tekniska förkunskaper. Reservdelarna är rimligt prissatta
(87 euro för displayen och 20 till 35 euro för
andra moduler) vilket ger ägarna möjlighet
att hålla sin telefon i optimal kondition
utan att det blir oskäligt dyrt. Reparationssajten iFixit tilldelade nyligen Fairphone 2
betyget 10 av 10 för sin reparerbarhet, vilket
är den högsta poängen någonsin för en
smartphone.

En Androidtelefon
med nya funktioner
Telefonen drivs med Qualcomm® Snapdragon™ 801 chipset och Fairphone 2 är utrustad med Android ™ 5.1 Lollipop samt alla
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Fairphone 2 består av sju moduler som användaren
själv kan plocka isäg och byta ut för att telefonen
ska kunna hålla längre.

de vanliga Google-tjänsterna, däribland
Play Store. Det pålitliga Android-operativsystemet är berikat med särskilda Fairphone-funktioner för att ge användarna mer
kontroll över sina privatliv och användning
av sina appar. Dessutom har Fairphone
gjort källkoden tillgänglig och öppen, vilket gör det möjligt för användarna att byta
till alternativa operativsystem.

Anpassningsbar och redo för
framtidens funktionalitet
Fairphone 2 tillåter användare att anpassa
telefonen för att passa deras livsstil. Med
de dubbla SIM-korten kan du använda
två telefonnummer – för personliga och
arbetssamtal, eller hemma och utomlands.
Du kan också skapa flera profiler för olika
ändamål, plus utöka minnet med ett extra
MicroSD kort. Fairphone 2 är också rustat
för framtiden genom att den har en expansionsport som ger möjlighet att bygga
alternativa baksidor och därmed kunna
integrera ytterligare funktioner.

Fairphone – ett holländskt
socialt ansvarstagande företag
Fairphone startade 2010 som en kampanj
för att öka medvetenheten om användningen av konfliktmineraler i hemelektronik.
År 2013 gick Fairphone formellt över från
att vara en kampanj till att bli ett företag.
Under de senaste tre åren har Fairphone
tillverkat och sålt 60 000 av första upplagan av Fairphone och över 35 000 av andra
upplagan. Under dessa år har företaget
byggt en aktiv rörelse som driver utveck-

lingen för en rättvisare elektronik framåt.
Fairphone har fått flera utmärkelser, bland
annat FN:s Momentum for Change pris och
”snabbast växande tech-start i Europa” från
The Next Web. I juni 2015 blev Fairphone
certifierad som ”B-Corporation”, vilket gör
företaget till den första mobiltelefontillverkaren att få denna certifiering.

Fairphone 2 tillverkas med en
del Fairtrade-märkt guld, vilket
är unikt inom mobilindustrin.

Telefonen finns att beställa
hos ETC Mobil
Fairphone 2 går att beställa tillsammans
med abonnemang via www.etcmobil.se, du
kan välja avbetalning på 12 eller 24 månader. Priset är 5 375 kronor.
Du kan även köpa telefonen direkt
på www.varuhuset.etc.se för priset 
6 181 kronor.
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