
EVOLVEO
EasyPhone

Specyfi kacja
• maksymalnie łatwa obsługa - dla łatwego wydzwaniania i wysyłania 

widomości SMS

• wielki kolorowy wyświetlacz 1.8“ 

• przejrzyste menu na wyświetlaczu

• rozdzielczość wyświetlacza 160 x 128 px

• odsunięte przyciski na klawiaturze

• przejrzyste i łatwe menu

• przesuwny przycisk do blokowania klawiatury z lewej strony telefonu

• przesuwny przycisk latarki z prawej strony telefonu

• stacja dokująca dla łatwiejszego ładowania baterii

• przycisk dla numerów ulubionych z opcją zapisania 8 numerów

• opcja szybkiego wybierania numeru

• gniazdo słuchawkowe 3.5 mm 

• opcja powieszenia na pasku

• przycisk SOS na tylnej stronie

• połączenie SOS z sześcioma numerami 

• radio FM bez konieczności podłaczania słuchawek z automatycznym 

lub ręcznym dostrajaniem

• odtwarzanie plików muzycznych 

• obsługa kart microSDHC do 32 GB

• wydajny głośnik dla zestawu głosnomówiącego

• Bluetooth

• latarka

• kalkulator

• budzik

• cyfrowy notatnik dźwiekowy (dyktafon)

• obsługa SIM Toolkit

• GSM 900/1 800 MHz

• cztery profi le użytkownika

• dzwonki wibracyjne

• czas rozmowy ok 4 godzin

• tryb gotowości ok 300 godzin 

• bateria Li-ion 1 000 mAh

• rozmiary telefonu 111 x 52 x 14 mm

• waga 84 g z baterią

W zestawie
• telefon komórkowy EVOLVEO EasyPhone

• stojak do ładowania

• ładowarka sieciowa 230 V

• instrukcja obsługi

Elegancki telefon komórkowy w nowoczesnej 
obudowie czarno-srebrnej i z podstawką do 
ładowania 

Łatwa obsługa
Obsługa telefonu komórkowego EVOLVEO EasyPhone 
została maksymalnie ułatwiona, duże cyfry i litery są 
doskonale widoczne na kolorowym wyświetlaczu. 
Poszczególne przyciski są od siebie oddalone na tyle 
by ułatwić pisanie wiadomości sms lub by wybieranie 
numeru telefonicznego. Na tylnej stronie telefonu 
znajduje się przycisk SOS, po naciśnięciu którego 
telefon zacznie automatycznie łaczyć się z zapisanymi 
numerami oraz wyśle na nie alarmową wiadomość 
SMS.

Stojak do ładowania
Telefon w zestawie ma praktyczny stojak do ładowania, 
do którego starczy włożyć telefon i wtedy ładowanie 
baterii się rozpocznie automatycznie.

Radio FM
Łatwe włączanie i wyłaczanie radia jest umożliwione 
przez przycisk na lewej stronie telefonu. Stacje 
radiowe są dostrajane automatycznie a słuchanie radia 
bezpośrednio z głośnika zwiększa komfort używania 
telefonu. Nie trzeba podłączać słuchawek, antena jest 
zintegrowana wewnątrz telefonu.

Latarka
Praktyczna latarka, którą się włącza i wyłącza 
przyciskiem z boku telefonu i można z niej korzystać 
nawet wtedy kiedy telefon jest wyłączony.

Karta pamięci
Telefon umożliwia odtwarzanie plików muzycznych 
zapisanych na karcie microSDHC.

Easy control
Charging station
FM radio
Flashlight 
Memory card

www.evolveo.eu


