
 

 

HTC ONE M9, 4K ÇEKİM KALİTESİ İLE TÜM MEDIA 
MARKT’LARDA 

Avrupa’nın bir numaralı elektronik market zinciri Media Markt, HTC'nin en yeni 
modeli One M9’u tüketicilerle buluşturdu. 4K video desteği sunan kamerası ve full 

HD özellikli 5 inç ekran büyüklüğüne sahip HTC One M9, tüm Media Markt’larda 
2,699 TL’den satışa sunuldu. Dolby Audio ile yüksek kaliteli ses sağlayan HTC 
BoomSound, harici hoparlörlere ve TV'ye bağlanmaya sağlayan HTC Connect 

özellikleri ile dikkat çekiyor. 
 

Tasarım ve performansın buluştuğu, HTC One serisinin son model telefonu M9, 20 

megapiksel arka ve 4 Ultrapixel ön kamerası ile yüksek kaliteli selfie’ler yakalamak 

isteyenler için birebir. 4K kalitesinde video kaydedebilen arka kamerası ise eğlenceyi 

bir adım öteye taşıyor. Ekranın kenarında bulunan telefonu açma kapama düğmeleri 

ve ses kontrolü, telefonu tek elle yönetme kolaylığı da tanıyor.  

32 GB dahili depolama alanına sahip telefon ayrıca microSD kart desteği de sağlıyor. 

Gümüş, altın ve kurşun gri renk alternatifleri bulunan HTC One M 9’a, tüm Media 

Markt ve mediamarkt.com.tr’de 2,699 TL’den sahip olmak mümkün. 

Kapsamlı Garanti Ötesi hizmeti de bulunan Media Markt’ta ayrıca kredi köşelerindeki 

anlaşmalı bankadan 36 aya varan vadelerle anında kredi uygulaması da devam ediyor. 

HTC One M 9 hakkında daha fazla bilgi almak için: 

http://mediatrend.mediamarkt.com.tr/htcnin-yeni-one-m9u-gorucuye-cikti/ 
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Media Markt Hakkında 

Dünya markalarını en uygun fiyat garantisiyle sunan Avrupa’nın 1 numaralı elektronik market zinciri Media Markt,  satış öncesi ve sonrası 

kaliteli hizmet anlayışıyla müşterilerini ağırlamaktadır. 1979 yılında ilk mağazasını Almanya’nın Münih kentinde açan Media Markt, sırasıyla 

Avusturya, İtalya, İsviçre, Macaristan, Polonya, İspanya, Hollanda, Belçika, Portekiz, Yunanistan, İsveç, Rusya ve Türkiye’deki mağazalarıyla 

teknoloji severlerle buluştu. 14 ülkede 750 mağazası 45.000’den fazla çalışan sayısı ile Avrupa’nın bir numaralı elektronik perakendecisi 

konumunda bulunan Media Markt, Türkiye’de ilk mağazasını 2007 Eylül ayında İstanbul Ümraniye’de açtı. Media Markt, 14 adedi 

İstanbul’da olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, İzmit, Kayseri, Samsun, Malatya, Mersin, 

Konya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da bulunan toplam 39 mağazası ile hizmet vermektedir. www.mediamarkt.com.tr            
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