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Dane techniczne
• jasne i proste menu
• bardzo prosta obsługa - dla ułatwienia realizacji połączeń i wysyłania 

wiadomości SMS lub MMS
• duży kolorowy 2.3“ kontrastowy wyświetlacz 
• 3 dedykowane przyciski (M1, M2, M3) dla ulubionych kontaktów na 

klawiaturze telefonu
• możliwość dodać zdjęcie do kontaktu
• dedykowany przycisk kamery
• głośny głośnik i dzwonki
• przycisk SOS z tyłu dla połączenia SOS aż do sześciu numerów 

telefonów
• podstawa do łatwego ładowania baterii
• rozdzielczość wyświetlacza 320 x 240 px
• oddzielne przyciski klawiatury
• obsługa wiadomości MMS
• GSM/GPRS 850/900/1 800/1 900 MHz
• cztery profi le użytkowników
• możliwość włączenia/wyłączenia podświetlenia klawiatury
• szybki dostęp do 9 ulubionych kontaktów w telefonie
• dzwonek wibracyjny
• przesuwny przycisk do zablokowania klawiatury telefonu po prawej 

stronie telefonu
• przesuwny przycisk latarki po prawej stronie telefonu
• przycisk do regulacji głośności po prawej stronie telefonu
• dedykowany przycisk kamery z przodu telefonu
• gniazdko słuchawkowe 3.5 mm
• radio FM bez konieczności podłączania słuchawek ze strojeniem 

automatycznym lub ręcznym
• możliwość dodania karty microSDHC
• mocny głośnik do głośnego zestawu hands-free
• VGA kamera
• przeglądarka zdjęć
• odtwarzacz muzyczny
• cyfrowy rejestrator audio (dyktafon)
• kalendarz
• budzik
• Bluetooth
• kalkulator
• latarka z możliwością włączenia nawet wtedy, gdy telefon jest 

wyłączony
• obsługa SIM Toolkit
• czas rozmowy do 4 godzin
• tryb gotowości do 300 godzin
• bateria Li-ion 1 000 mAh
• wymiary telefonu 120 x 58 x 14 mm
• masa 89 g z baterią

ELEGANCKI TELEFON KOMÓRKOWY W 
NOWOCZESNYM KOLORZE NIEBIESKO-
SREBRNYM Z PODSTAWKĄ ŁADUJĄCĄ I 
DUŻYM KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM

Łatwa obsługa i duży kolorowy wyświetlacz
Obsługa telefonu komórkowego EVOLVEO 
EasyPhone XD zostało maksymalnie uproszczone, 
duże cyfry i litery są na dużym kolorowym 
wyświetlaczu doskonale czytelne. Poszczególne 
przyciski klawiatury są oddzielone, co ułatwia 
pisanie wiadomości SMS i wprowadzanie numerów 
telefonów. Dla połączeń do ulubionych numerów 
są do dyspozycji 3 dedykowane przyciski z przodu 
telefonu. Naciskając przycisk można także bardzo 
szybko włączyć kamerę.

Fotokontakty
Do poszczególnych kontaktów można dodać zdjęcie 
i na kolorowym wyświetlaczu będzie można łatwo 
rozpoznać, kto dzwoni.

Podstawka ładująca
Telefon dostarczany jest z praktyczną podstawką 
ładującą, do której można go wsunąć i bateria zacznie 
się ładować automatycznie. 

Połączenie SOS i awaryjna wiadomość SMS
Z tyłu telefonu znajduje się przycisk SOS, a po jego 
naciśnięciu telefon zacznie automatycznie dzwonić 
do wstępnie wybranych numerów i wyśle do nich 
wiadomość awaryjną.

Duży kolorowy wyświetlacz
Podstawka ładująca
Przycisk SOS
Latarka

www.evolveo.com

Dane techniczne


