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Easy control
Charging station
FM radio
Flashlight
Memory card

EVOLVEO
EasyPhone
Elegantní mobilní telefon v moderním
černo-stříbrné barvě, s nabíjecím stojánkem
Snadné ovládání
Ovládání mobilního telefon EVOLVEO EasyPhone
telefonu bylo maximálně zjednodušeno, velká čísla a
písmena jsou výborně čitelná na barevném displeji.
Jednotlivá tlačítka klávesnice jsou oddělena, což
usnadní psaní SMS zpráv a zadávání telefonních čísel.
Na zadní straně telefonu se nachází SOS tlačítko,
po jehož stisknutí telefon začne automaticky vytáčet
předvolená čísla a odešle na ně nouzovou zprávu.

Nabíjecí stojánek
Telefon je dodáván s praktickým nabíjecím stojánkem,
do kterého stačí telefon zasunout a nabíjení baterie je
spuštěno automaticky.

FM rádio
Snadné zapnutí a vypnutí rádia zajistí tlačítko na straně
telefonu. Automatické ladění rádiových stanic a kvalitní
poslech přímo z reproduktoru, zvyšují komfort používání
telefonu. Pro poslech FM rádia není nutné připojovat
sluchátka, anténa je integrována uvnitř telefonu.

Svítilna
Praktická svítilna se zapíná a vypíná vyhrazeným
tlačítkem na boku telefonu a je možné ji použít i pokud
je telefon vypnutý.

Paměťová karta
Telefon podporuje přehrávání hudebních souborů
uložených na microSDHC kartě. Zvolený hudební
soubor je možné přiřadit například jako vyzváněcí
melodii, upozornění na novou SMS zprávu nebo zvuk
budíku.

Speciﬁkace
• maximálně jednoduché ovládání - pro snadné volání a posílání SMS
zpráv
• velký barevný kontrastní displej 1.8“
• české menu na displeji
• rozlišení displeje 160 x 128 px
• oddělená tlačítka klávesnice
• přehledné a jednoduché menu
• posuvné tlačítko pro uzamknutí klávesnice telefonu na levé straně
telefonu
• posuvné tlačítko svítilny na pravé straně telefonu
• nabíjecí dokovací stanice pro snadné nabíjení baterie
• tlačítko pro oblíbená čísla s možností uložení až 8 čísel
• podpora pro rychlou volbu telefonního čísla
• 3.5 mm vstup pro sluchátka
• možnost zavěšení na poutko
• SOS tlačítko na zadní straně
• SOS volání na šest telefonních čísel
• FM rádio bez nutnosti zapojení sluchátek s automatickým nebo ručním
laděním
• podpora hudebních souborů
• podpora pro microSDHC kartu, až 32 GB
• výkonný reproduktor pro hlasité hands-free
• Bluetooth
• svítilna
• kalkulačka
• budík
• digitální záznamník zvuku (diktafon)
• podpora SIM Toolkit
• GSM 900/1 800 MHz
• čtyři uživatelské proﬁly
• vibrační vyzvánění
• doba hovoru až 4 hodiny
• pohotovostní doba až 300 hodin
• Li-ion baterie 1 000 mAh
• rozměry telefonu 111 x 52 x 14 mm
• hmotnost 84 g s baterií

Obsah balení
• mobilní telefon EVOLVEO EasyPhone
• nabíjecí stojánek
• síťovou nabíječku 230 V
• uživatelský manuál

