
EVOLVEO
EasyPhone

Specifikációk:
• teljesen könnyű kezelés - a kényelmes híváskezdeményezés vagy SMS 

üzenetküldés érdekében
• nagy, magas kontrasztos, színes kijelző 1.8“
• helyi menü a kijelzőn
• kijelző felbontás 160 x 128 px
• külön billentyüzet gombok
• jól szervezett és egyszerű menü
• oldalsó kapcsoló a baloldalán a billentyüzet lezárására
• oldalsó kapcsoló a jobboldalán az elemlámpa funkció kapcsolására
• asztali töltő a könnyű akkutöltéshez
• kedvenc telefonszám hívógomb egészen 8 hívószám elmentési 

lehetőségével
• gyorshívás támogatás
• 3.5 mm fülhallgató kimenet
• nyakba akasztó kiegészítő csatlakozó
• SOS gomb a hátsó oldalon
• SOS hívások 6 hívószám felé
• FM rádió amely használható a fülhallgató csatlakoztatása nélkül is, és 

biztosítja az automata vagy kézi frekvenciakeresés lehetőségét
• audió fájl támogatás
• microSDHC kártya támogatás, egészen 32 GB-ig
• magas minőségű hangszóró erős hangerejű hands-free funkcióhoz
• Bluetooth
• elemlámpa funkció
• számológép
• ébresztőóra
• digitális hangrögzítő
• SIM Toolkit támogatás
• GSM 900/1 800 MHz
• 4 felhasználói profil
• rezgésmód
• akár 4 óra beszédidő
• akár 300 óra készenléti idő
• Li-ion akku 1 000 mAh
• telefonkészülék méretek 111 x 52 x 14 mm
•súlya 84 g akkuval

A csomag tartalma:
• EVOLVEO EasyPhone mobiltelefon
• asztali töltő
• 230 V AC töltő
• használati utasítás

Elegáns mobiltelefon, modern fekete-ezüst 
kivitelben, asztali töltővel. 

Könnyű vezérlés
Az EVOLVEO EasyPhone kezelése egyszerű, a 
nagyméretű számjegyek és betük tökéletesen 
olvashatóak a színes képernyőn. A billentyüzeten 
elkülönített gombok találhatóak, amelyek jelentősen 
megkönnyítik a híváskezdeményezést és az 
üzenetküldést. A telefon hátsó oldalán egy SOS gomb 
található, amely nyomásra automatikusan elkezdi 
az előre betáplált hívószámok hívását és üzenetek 
küldését.

Asztali töltő
A telefonhoz egy asztali töltő tartozik, amelybe a telefon 
egyszerűen behelyezhető és a töltés azonnal el is 
kezdődik.

FM rádió
A rádió könnyedt be és kikapcsolása a telefon 
oldalán levő külön gombnak köszönhetően. Az 
automata csatornakeresés és annak a lehetőség, 
hogy a rádióműsorok a magas minőségű beépített 
hangszórón legyenek lejátszva jelentősen növelik a 
használati kényelmet. Nem szükséges a fülhallgató 
csatlakoztatása az FM rádió funkció használatához, az 
antenna be van építve a telefonba.

Elemlámpa
A kényelmes elemlámpa funkció a telefon oldalán levő 
külön gomb segítségével kapcsolható be és ki és akkor 
is használható, amikor a telefon nincs bekapcsolva.

Memória kártya
A telefon támogatja a microSDHC kártyákon tárolt fájlok 
lejátszását. E fájlok használhatóak mint híváshangok 
vagy üzenethangok, ébresztőhangok is.
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