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Specifikace
• maximálně zjednodušené ovládání chytrého telefonu
• klasická tlačítková klávesnice
• 2.8“ dotykový displej se zvýšenou ochranou proti poškrábání
• rozlišení displeje 320 * 240 bodů
• operační paměť 512 MB
• vnitřní paměť 4 GB s možností rozšíření microSDHC/SDXC kartou
• SOS tlačítko na zadní straně pro SOS volání až na pět telefonních 

čísel
• 2.0 Mpix fotoaparát/videorekordér s LED diodou pro blesk a přední 

kamera
• Dual SIM - 1x standartní SIM karta a 1x Micro Sim
• podpora 3G, GPS, WiFi a WiFi HotSpot
• Bluetooth
• FM rádio
• rychlý přístup k 8 oblíbeným telefonních kontaktům
• operační systém Android
• Předinstalované aplikace - fotoaparát, kontakty, zprávy, záznamy 

hovoru, Gmail, WhatsApp, Internetový prohlížeč, kalendář, Facebook 
Lite, Google mapy, prohlížeč obrázků, přehrávač videa, FM rádio, 
hudební přehrávač, digitální záznamník zvuku (diktafon), prohlížeč 
souborů, budíky, časovač, stopky, kalkulačka, Google Play s 
možností instalace dalších aplikací

• vyměnitelná Li-Ion baterie 1 700 mAh
• výkonný reproduktor pro hlasité hands-free a vyzvánění
• 3.5 mm vstup pro sluchátka
• rozměry 136 × 58,6 × 12,5 mm
• hmotnost 118 g

Obsah balen
• EVOLVEO EasyPhone AD
• stereo sluchátka s hands-free
• praktický nabíjecí stojánek
• 230 V USB nabíječka
• microUSB kabel
• uživatelský manuál

ELEGANTNÍ ANDROID TLAČÍTKOVÝ 
TELEFON SE SNADNÝM OVLÁDÁNÍM A 
VELKÝM DOTYKOVÝM DISPLEJEM

Dotykový 2,8“ velký barevný displej
Velký barevný 2,8“ dotykový display a zároveň 
plnohodnotná skvěle podporovaná tlačítková 
klávesnice jsou přizpůsobeny pro rychlou a snadnou 
obsluhu. Velký displej vám umožní prohlížení 
fotografií, internetových stránek nebo sledování filmů

Klávesnice
Telefon je vybaven klasickou tlačítkovou klávesnicí, 
která umožnuje snadné a rychlé zadávání textu.

Přehledné menu s velkými ikonami
Grafické prostředí telefonu je jednoduché a ocení 
ho i technicky méně zdatní uživatelé. Ovládání bylo 
maximálně zjednodušeno, telefon obsahuje pouze ty 
nejnutnější aplikace, které jsou přehledně uspořádány 
do čtyř samostatných obrazovek.

Nabíjecí stojánek
Telefon je dodáván s praktickým nabíjecím stojánkem, 
do kterého stačí telefon zasunout a nabíjení baterie je 
spuštěno automaticky.

2.8“ dotykový displej 
klasická tlačítková klávesnice
SOS tlačítko
3G, GPS, Wi-Fi

www.evolveo.com


