
EVOLVEO
StrongPhone 
X3

Specifikace
• vodotěsný podle specifikace IP68  

(1.2 metru vodního sloupce po dobu 60 minut)
• pevné pogumované tělo odolné nárazům a vibracím
• podpora pro rychlý 3G internet
• podpora WiFi a WiFi HotSpot
• Dual SIM - 2 současně aktivní SIM karty v jednom telefonu
• vysokokapacitní Li-Ion baterie 2 800 mAh
• funkce PowerBank pro nabíjení externího zařízení
• velmi výkonná svítilna
• vyměnitelné boční barevné kovové výztuhy
• vodotěsný microUSB konektor (bez gumové krytky)
• 2.0“ barevný displej se zvýšenou odolností proti poškrábání a tlaku 
• GSM: 850/900/1 800/1 900 MHz (GPRS/EDGE) 
• WCDMA/HSPA+/HSDPA/HSUPA: 850/1 900/2 100 MHz (3G)
• Dual SIM: standard SIM + microSIM
• podpora microSDHC karet (až 64 GB)
• svítilna s vyhrazeným tlačítkem pro zapnutí/vypnutí světla
• polyfonní vyzvánění/vibrační vyzvánění
• SOS tlačítko
• Bluetooth
• SMS/MMS/WAP
• 2.0 Mpix fotoaparát
• prohlížeč obrázků
• kalendář
• budík
• videorekordér
• videopřehrávač
• MP3 přehrávač
• digitální záznamník
• FM rádio 
• rozměry 126 x 59 × 21 mm 
• hmotnost 194 gramů (s baterií)

Obsah balení
• vodotěsný odolný mobilní telefon EVOLVEO StrongPhone X3
• síťová nabíječka
• stereo sluchátka s integrovaným handsfree
• uživatelský manuál

Vodotěsný odolnýý telefon s maximální 
výbavou 3G a WiFi rřipojení, nabíjecí funkce a 
extra výkonná svítilna
Je určen pro všechny, kteří očekávají, že jejich mobilní 
telefon vydrží víc než obyčejné telefony dostupné 
na trhu. Ať už jej používáte v přírodě, při sportu, na 
stavbě, v dílně nebo na horách, nezklame Vás! 
  
Maximální odolnost a vodotěsnost
Vodotěsnost je certifikována dle normy IP68, odolnost 
proti vniknutí prachu a při ponoření do vody po dobu 
60 minut v hloubce 1.2 metru.
Je vybaven moderním vodotěsným microUSB 
konektorem bez gumové krytky, takže připojení k 
nabíječce je rychlé a pohodlné. 

Internet - 3G nebo WiFi připojení
Kvalitní a rychlé připojení na internet je v dnešní době 
nezbytné. Buďte online s 3G internetem, internetový 
prohlížeč vám umožní kontrolu emailů, počasí, 
aktuálních zpráv a mnoho dalšího. Pokud budete v 
dosahu bezdrátové sítě, využijte možnost připojení s 
pomocí WiFi s podporou šifrování. Na cestách určitě 
oceníte funkci WiFi HotSpot, se kterou vytvoříte 
bezdrátovou WiFi síť v okolí svého telefonu.

Powerbank - externí baterie
Tato unikátní funkce umožní snadné nabíjení dalšího 
telefonu nebo tabletu.

Vestavěná svítilna
Extra výkonná svítilna je ovládána vyhrazeným 
tlačítkem na boku telefonu a dodává výrazně více 
světla než standardní svítilny běžných mobilních 
telefonů.

Waterproof IP68
3G, WiFi Internet connection
Powerful torch
PowerBank function

www.evolveo.com


