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Leírások
• jól elrendezett menü
• Egyszerű kezelés - a hívásindítás és SMS küldés még sosem volt 

ilyen egyszerű.
• Nagyméretű, 2.3“-os színes kijlező.
• Három dedikált billentyű (M1, M2, M3) melyekkel azonnal hívhatjuk az 

előre beállított telefonszámainkat.
• Lehetőség fotót csatolni a névjegylistában szereplő kapcsolatokhoz
• Külön kamera indító gomb
• Hangos csengődallamok és hangfal
• SOS gomb a hátlapon, mellyel maximum hat telefonszámot hívhatunk 

fel egyszerre.
• Töltőállvány, mellyel könnyen feltölthetjük az akkumulátort
• Képernyő felbontás 320 x 240 pix
• A billentyű zónában különálló gombok
• MMS küldési lehetőség
• GSM 850/900/1,800/1,900 MHz
• Négy felhasználói profil
• Ki/bekapcsolható billentyűzet háttérvilágítás
• Gyors hozzáférés maximum kilenc kiemelt telefonszámhoz
• Rezgő funkció
• A készülék jobb oldalán található elhúzható gombbal zárhatjuk a 

billentyűzetet
• A készülék jobb oldalán található elhúzható gombbal zárhatjuk a 

billentyűzetet
• Hangerőszabályozó gomb a telefon jobb oldalán
• Az előlapon található külön gombbal kapcsolhatjuk be a kamerát
• 3.5 mm fülhallgató jack dugó
• FM rádió, mely fülhallgató nélkül is szól - automatikus vagy kézi 

beállítási lehetőség
• MicroSDHC kártya támogatás
• Igen hatékony mikrofon, mely kihangosítóként iis használható
• VGA kamera
• Kép tallózó szoftver
• Zenelejátszó
• Diktafon, Naptár, Ébresztő, Bluetooth
• Számológép
• Vakufény, melyet a kikapcsolt állapotú telefon esetén is használhatunk
• SIM eszközkezelő támogatás
• Maximális beszélgetési idő: 4 óra
• Energiatakarékos üzemmód: maximum 300 óra
• 1 000 mAh Li-Ion akkumulátor
• Méretek: 120 x 58 x 14 mm
• Súly:t 89 g (az akkumulátorral együtt)

STÍLUSOS MOBILTELEFON FEKETE-
EZÜS SZÍNBEN, TÖLTÖÁLLVÁNNYAL ÉS 
NAGYMÉRETŰ, SZÍNES KIJELZŐVEL

Könnyű kezelhetőség és egy nagy, színes 
kijelző
A telefon kezelését radikálisan egyszerűsítették; 
a nagy betűk és számok könnyen leolvashatók 
a nagyméretű, színes kijelzőről. A gombokat 
elválasztották egymástól annak érdekében, 
hogy könnyebb legyen az SMS üzeneteket és 
telefonszámokat beírni a telefonba. A készülék 
oldalán három speciális funkcióbillentyű található, 
mellyekkel azonnal hívhatja kedvenc számait. A 
kamerát szintén egy külön gomb megnyomásával 
aktiválhatjuk.

Kapcsolatok fotóval
Minden egyes, a telefon névjegyzékében található 
kapcsolatunkhoz külön fotót társíthatunk. Ha ez 
a személy hív minket, a kijlezőn megjelenő képről 
azonnal azonosíthatja a hívót.

Töltő állvány
A telefont a könnyű feltöltés érdekében külön 
töltőállvánnyal szállítjuk.

SOS hívás és segélykérő SMS
A telefon hátlapján található az SOS gomb. 
Megnyomásakor a készülék automatikusan felhívja az 
előzőleg beállított számokat és segélykérő SMS-eket 
küld.

Nagyméretű, 2.3“-os színes kijlező
Töltő állvány
SOS hívás és segélykérő SMS
Vakufény
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