
EVOLVEO
EasyPhone

Спецификации:
• лесно управление - за лесно провеждане на разговори и изпращане 

на SMS съобщения
• 1.8-инчов цветен дисплей с висок контраст
• резолюция на дисплея 160 х 128 пиксела
• отделени бутони на клавиатурата
• добре организирано и просто меню
• плъзгащ се бутон от лявата страна за заключване клавиатурата
• плъзгащ се бутон от дясната страна за включване и изключване на 

фенерчето
• поставка за лесно зареждане на батерията
• бутон за бързо извикване на списък с любими телефонни номера с 

възможност за запис до 8 телефонни номера
• опция бързо набиране
• изход за слушалки 3,5 mm
• възможност за връзка за врат
• бутон SOS на гърба
• SOS набира 6 телефонни номера
• FM радио с опция да не включвате слушалките, както и автоматична 

или ръчна настройка
• поддържа аудио файлове
• поддържа MicroSDHC карти до 32GB
• висококачествен високоговорител за разговор от разстояние
• Bluetooth
• фенерче
• калкулатор
• будилник
• цифров звукозапис
• поддържа SIM Toolkit
• GSM 900/1800 MHz
• 4 потребителски профила
• вибрации
• до 4 часа живот на батерията за гласови повиквания
• до 300 часа живот на батерията в режим на готовност
• литиево-йонна батерия 1000 mAh
• размери: 111 х 52 х 14 mm
• тегло: 84 грама с батерия

Комплектът съдържа:
• мобилен телефон EVOLVEO EasyPhone
• поставка за зареждане
• 230V AC зарядно устройство
• ръководство на потребителя

Елегантен мобилен телефон в модерно 
черно-сребристо покритие с поставка 
за зареждане 

Лесно управление
Управлението на EVOLVEO EasyPhone е максимално 
опростено. Големите цифри и букви са перфектно 
четими върху цветния дисплей. Индивидуалните бутони 
на клавиатурата са разделени, което прави писането на 
SMS съобщения и набирането на телефонни номера по-
лесно. На задната страна на телефона има бутон SOS. 
При натискане на този бутон телефонът автоматично 
ще започне да набира предварително зададени номера 
и изпраща спешни съобщения до тях.

Поставка за зареждане
Телефонът е снабден с практична поставка за 
зареждане. Всичко, което трябва да направите е 
да поставите телефона в нея и той автоматично ще 
започне да се зарежда.

FM радио
Лесно включване/изключване на радиото чрез 
специален бутон отстрани на телефона. Автоматичната 
настройка на станциите и възможността за слушане на 
радио през качествения високоговорител подобряват 
комфорта на клиента. Антената е вградена в телефона 
и не е необходимо да включвате слушалките, за да 

слушате FM радио.

Карта памет
Телефонът поддържа възпроизвеждане на аудио 
файлове, съхранени на MicroSD карта. Също така е 
възможно тези файлове да се използват като мелодия, 
уведомление за ново съобщение или звуков сигнал.
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